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Abstract 
 
The purpose of this text is to contribute to the understanding of a specific academic 
discipline (in Swedish called Ekonomistyrning). Another purpose is to contribute to a 
renewal of this field. Theoretical bases are theories from the sociological field like new 
institutional theory and theories of social constructions. The text consists of two parts. 
The first part is about the academic discipline and the second is about newer practices 
and a renewal of the discipline.  
 

In the first part twelve prominent academics give their views of different 
aspects of the discipline. The images are grouped together in different categories and 
also discussed from an institutional theory point of view. The second part puts focus 
on the pragmatic orientation in theory and on two kinds of newer production in 
practice. Two companies that produce television programmes and four biotech-
companies are described. Interpretations are made regarding the nature of their 
management and control activities. 

 
Contributions from the first part are that (1) there are two aspects of the 

discipline. The field has first of all a strong pragmatic orientation but also small and 
growing academic influence. The limit (2) for what is considered ekonomistyrning are 
wider and not so obvious as before. Traditional parts of the discipline (3) like 
budgeting have been questioned and reconsidered. Consultants (4) have created room 
for new concepts like JIT, BPR, TQM, BSC and SCM inside the discipline. 
Contributions from the second part are that (1) individuals are self managed and 
guided by their knowledge and that these companies use (2) a "new" kind of 
management systems like e.g. milestones. These kinds of new practices give vital 
contributions to the discussion about a renewal of the discipline. Arguments are given 
(3) for regarding management and control as human activities rather than technical 
questions. This calls for an extended use of new models, of a different language and of 
new images based on social sciences.  
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Summary 
 
 

Construction of the academic discipline ekonomistyrning 
 

Introduction 
 
By the end of the last decade I felt a growing confusion regarding the content of my 
academic discipline, in Swedish called ekonomistyrning. Many new concepts were 
discussed in this field and there was a debate going on which questioned traditional 
models. I think that something fundamental happened that made me both confused and 
curious. This inspired me to make a study of the discipline. One major interpretation 
from this first study makes a starting point for my next study. In this second study I 
collect empirical material that I use in my discussions regarding a renewal of the 
academic discipline. 
 
This essay will in its first larger part create images of what has happened within this 
academic field. I shape and construct meaning to different aspects of a development 
and also give some patterns regarding influences to the field. This part has been 
presented as a licentiate dissertation (Sörling 2000). In the second larger part I describe 
the way six companies work with questions related to control and management. This 
study focuses on modern practice and the aim is to discuss possible contributions to 
the practical oriented parts of the discipline. I highlight aspects that ought to be of 
academic interest and argue that new practices give reasons for a larger attention of 
behavioural aspects and of new practical models.   
 

Methods and perspectives 
 
The first study is focused on the academic discipline. I have asked twelve academics 
about their images connected to the Swedish word ekonomistyrning. A single question 
has served as a trigger: What is your view of the academic field ekonomistyrning? This 
is the starting point for the interviews or dialogues. These persons involved or carriers 
of the field as I call them have articulated their images. I have interpreted or 
constructed them into transcriptions. I have then made interpretations, constructions 
and reflections (my images) in order to make sense of what has happened within this 
academic field. I present what I call pictures in this part of the essay with two different 
viewpoints. The first view is an inside illumination that emanates from my previously 
acquired understanding of the phenomena studied. The second is what I call an outside 
illumination. Here I use concepts from institutional theory as a base for discussion and 
understanding. 
 
One important interpretation from this study is that there are two major influences to 
the discipline. The smallest one comes from other academic fields. I call the second 
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and strongest one the main influence. It is images that mainly come from technicians 
in the manufacturing industry and practically oriented academics. I find that this part 
of the field has a strong practical tradition with little room for modern academic 
images. This give me reason to study new and modern companies in two new types of 
business. 
 
In the second study I use six companies as an empirical base for my discussions of a 
renewal of the discipline. Two of them produce television programmes and the four 
others develop different kinds of chemical drugs. I have interviewed the CEOs about 
their images connected to how they manage the companies. In the same way as in the 
first study I have opened the interviews with a simple triggering question: What is 
your view of how the company is managed and what role do business considerations 
play there?  
 
I discuss how the production is managed and controlled in these companies and argue 
that there is  no similarity between the way they work and an established tradition of 
images in my academic field. Therefore I discuss the difference and do it in terms of 
what is taken for granted within this main influence. I argue for a different kind of 
ontological view and mean it could modernise and further legitimize the discipline.  
 
Both studies are inspired by a social constructive view. In the first I use the vocabulary 
from institutional theory and categorisation as a tool to shape images of the discipline. 
I also discuss taken-for-granted aspects. I use social construction as a critical 
perspective and institutional theory as a way to give some explanations. In the second 
study I discuss both what practical oriented parts of the discipline could learn from 
newer practice and possible obstacles to such a learning process. This leads into 
aspects taken-for-granted and to what I call the unspoken and further on to questions 
about social construction as an epistemological and ontological view. The social 
construction view serves as a point of departure for both studies. In the first study it is 
only an inspiration and a critical view but in the second it becomes an important part 
and argument for a development of the academic discipline. 
 

Results from the first study 
 

Ekonomistyrning - images of an academic discipline 
 
The results from the interviews are grouped into two parts. In the first part (an inside 
illumination) I group them into three categories. First I describe different kinds of 
contexts in which the discipline is executed. After that I discuss different kinds of 
images (contents of thoughts) that are connected to this discipline and finally I focus 
on some strong and common themes in the interviews.  
 



 ix 

Context 
        
There seem to be two aspects of the discipline; a practical and a theoretical part. First 
of all manufacturing industry and ekonomistyrning are strongly linked together. The 
field is also constituted as an occupation (controller). Consultants use their own 
version. The ekonomistyrning is also used as a field for experts, as well as being found 
within public organisations. Research, education and literature are the three theoretical 
applications of this field.  
 
One reflection here is that you cannot make statements about this field unless you 
make clear which part of it you mean. Do you mean the different practices or the 
different aspects of the theoretical parts? 
 

Contents of thoughts 
 
Here I give interpretations of what I call the old history (1), the contemporary history 
(2) and the future (3):  
 
(1) The history before the birth of this discipline has three distinct influences. First 

there is a strong pragmatic influence from the manufacturing industry (evident 
around 1930). Standardisation and practical usefulness are two keywords from this. 
A wider use of budgeting in practice is the second influence. It came in the sixties 
and partly as a result of Swedish academics’ educational visits to the US. The third 
influence is more of a general academic reorientation. A new interest (in the 
sixties) in behavioural theory was important for the birth of this discipline.  

 
(2) The contemporary history ranges from the early seventies to the end of the nineties. 

The practice shifted attention regarding control from different kinds of systems to 
measuring return of capital. Budgeting as a tool for control was questioned. The 
pragmatic orientation continued as the practice got a new profession (controller) 
and several new concepts were introduced. Consultants also became visible on the 
arena. 

 
(3) There seem to be new ways of communicating economic consequences in the 

future. People will seek useful information to be able to solve their tasks. Some 
keywords seem to be activities, consumer values, processes and relevant 
information. New ways of working for controllers are described as ambassadors for 
economic consequences in organisations.    

 
I have three interpretations of the images of what has happened regarding content in 
ekonomistyrning. This figure illustrates the over all development:  
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  then  now 
 
word (label)  ekonomistyrning ekonomistyrning (?) 
     

contents of 
thoughts 
 
 
 
My first interpretation is (1) that the limits for what is considered ekonomistyrning are 
wider and not as obvious as before. Budgeting, costing and accounting are no longer 
the main components of the field. Especially two new trends are visible. One is that 
new applications, models, techniques and concepts (i.e. ABM, BSC and SCM) have 
become important. I see them as normative and pragmatic phenomena. The other trend 
is more theoretical and implies an increasing attention to aspects like people’s 
behaviour, cultures, norms, scripts and non-monetary representations.  
 
The second interpretation (2) is that the traditional contents of this discipline have 
been questioned and reconsidered. Budgeting is highly questioned and under constant 
debate.  
  
My third (3) interpretation is that consultants have created room for new concepts 
inside the discipline. It has strengthened the pragmatic and normative aspects. 
Especially consultants and technicians have tried to introduce pragmatic concepts like 
JIT, BPR, TQM, ABC, Balanced Scorecard and Lean-production.   
 
One reflection is that the discipline seems to be fragmented. There are a larger number 
of practices and theoretical applications than before. But the main reflection is that I 
can see a borderline between the pragmatic and the academic aspects of the discipline. 
 

Themes 
 
I also present a number (1-6) of interesting themes connected to this phenomenon:  
 
1. It is common to use words like, economy vs. control, formal vs. informal, reporting 

systems vs. complement and hard vs. soft. One side of the discipline (labelled hard, 
formal and reporting systems) is still seen as the traditional part. The other side or 
aspect seems to be the interesting one, where a rejuvenation can take place.  

 
2. Ekonomistyrning seems to be a useful notation for this academic field. The label is 

OK, as long as there are no better alternatives.  
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3. It is not easy to translate the Swedish ekonomistyrning into English. There is a 

tradition of its own not fully compatible those in the US and the UK. Management 
Control or Management Accounting seems to be the closest you can get.  

 
4. There are a limited number of academics within the discipline ekonomistyrning. 

Many of them are old so within the near future there will be an alternation of 
generations.  

 
5. The persons involved in this study consider many of the new concepts like BSC as 

old wine in new bottles. The attitude is that nothing is new except the packaging. 
The contents of the concepts are familiar. 

 
6. Many try to capture the core of the discipline. Some emphasise means to achieve 

economic behaviour. Others think that both ends and means are important. These 
two ways of describing what is essential may indicate an essential difference in the 
images of the discipline.  

 
One of the reflections I make is that something fundamental has happened during the 
last decade regarding content in the discipline. New concepts and approaches have 
vitalised both the pragmatic and academic aspects of it. The strength of this however is 
not enough to demand a new term to label this academic field.   
 
In the second part (an outside illumination) I use institutional theory to bring other 
aspects into focus. I use concepts like organisational fields, rationalised myths, 
isomorphism and decoupling.  
 

Organisational fields  
  
This kind of institutional theory emphasises efficiency and legitimacy as two driving 
forces for organisational change. Efficiency is focused in the pragmatic aspects of the 
discipline. The history is full of examples of standardisation and rationalisation in 
order to gain efficiency. Many of the models used today are seen as ways of solving 
problems i.e. making organisations more efficient. 
 
One reflection is that much of the development within the discipline can be described 
in terms of efficiency. Many new concepts (like JIT, BPR, TQM, ABC and BSC) are 
introduced as means to make a better performance. The models make qualitative 
aspects measurable and efficiency becomes a matter of adjusting the way of 
measuring.  
 
Legitimacy is important for organisations in institutionalised fields. What is called 
prevailing rationalised concepts are of interest. Many of these new concepts already 
mentioned come from manufacturing industry. Therefore it cannot be wrong for the 
public sector to use the same concepts (TQM, ABC and so on) as ABB and Ericsson. 
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It gives legitimacy. The whole discipline has gained legitimacy from these new 
concepts during the last decade. It has been vitalised from the debate and the attention 
created by them. 
 

Rationalised myths 
 
I discuss three different myths that are vital for the discipline. These are images that 
are more or less taken for granted. One is the presumption that it is possible to control 
or govern what happens in an organisation. Another myth is the illusion of exactness. 
This discipline is full of quantified representations of what happens in organisations. It 
gives an illusion of being able to bring exact answers (exactness).  
 
The third myth is a strong belief in a market mechanism. It is regarded as more 
effective than administrative or political solutions. None of these myths are discussed 
or even mentioned by the persons in this study. My first conclusion is that they are 
fundamental for the discipline. The second is that the ongoing development is not 
connected to this kind of aspects. 
 

Isomorphism 
 
In the academic system teachers, literature and course examinations are some of the 
sources that produce images. They also produce norms for economic life. What 
happens in central organisations like the two oldest universities (Alpha and Beta) is 
especially important. It is rewarding for other universities to act isomorphic. Therefore 
it is important how people in Alpha and Beta react to the news coming into this 
academic discipline. They seem to think that there is room for news, and consequently 
people in other universities have acted in the same way. Isomorphic action is rewarded 
by, for example, higher status. 
 

Decoupling 
 
Persons in this study do describe the discipline in terms of dichotomies. One is a 
description of  “two economies” in companies. One formal and visible and the other 
informal and invisible. Others talk about a soft and a hard side of the discipline. The 
hard side is what can be quantified or measured (in systems). The soft side is 
qualitative aspects and what cannot be measured.  
 
The tools of ekonomistyrning can be used both for efficiency and legitimacy purpose. 
The discussion about decoupling indicates that such structures do not obstruct each 
other. The renewal of the discipline can also be described in terms of efficiency and 
legitimacy. It seems to be two aspects of the same phenomenon.  
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Results from the second study 
 

Ekonomistyrning - images of new practice 
 
The results from this study are presented in three parts. The first two parts (TV-
production and biotech) give descriptions of new practices, discussions of interesting 
aspects and of some possible contributions to the development of the academic 
discipline. The third part (Ekonomistyrning - construction of an academic discipline) 
gives a full discussion of a renewal in terms of aspects that are visible, taken-for-
granted and unspoken. 
 

TV-production 
 
It is interesting how these companies manage and control their production. All of the 
production is organised in projects. The companies only have a few employees. 
Instead specific human competence (and technical equipment) are employed for every 
new project. Some common attitudes are encouraged to create meaning and make 
sense to people in production. I use words like entrepreneurial spirit, creativity and 
individual development to describe the character of them. I see some management and 
control tools like: 
 
• Budgeting is used in every project to give visibility to the available amount of cash 

money. 
• Individual management (individuals use of their own sense) is used to reach aims 

of contribution margins and number of viewers for the produced programmes 
(within the frames set by available money).  

• Change and development is emphasised and made possible by the use of projects 
(no long term commitments for persons or technical equipment) 

 
One experience that can be drawn from these two companies is that production can be 
controlled by the individuals working there and does not have to be controlled in 
details by the management in a traditional manner. Distinct demands for market 
penetration and profits provide the frames while images that emphasise creativity, 
change and development construct what is seen as vital for the production. 
 

Biotech 
 
I find very little traditional images affecting the way these companies are managed and 
controlled. Instead demands from venture capitalists and drug authorities have a great 
influence. Authorities form the strategic frame (with phases) and available money 
provided by the capital market controls the speed of the development process. Forces 
outside give the companies incentives to form processes inside. Individuals are 
managed by their own knowledge and demands from outside are visualised by the use 
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of milestones. Promises and expectations are ingredients in a constructive process 
between the companies' management and the capital market. First of all capitalists (but 
also authorities) demand control of the development process inside those companies. 
These biotech companies are dependent on the confidence they can create together 
with the capital market.  I therefore describe the relation between them as two parties 
in a company group where the capitalists function as a holding company. 
 
Some experiences can be drawn from these practical examples:  
 
• One is that interests outside the companies sometimes in a large extent can execute 

control and management.  
• Another is that individuals can use their knowledge to execute individual 

management if the "game" and the "playing ground" are well specified.  
 
These kind of experiences highlight questions that have little or no attention in the 
practical oriented parts of the academic discipline. I argue that this calls for a debate of 
some aspects that are taken-for-granted. It raises questions about e. g. if it is possible 
for company management to manage in the extent we assume and if it is reasonable to 
see management as controlling and individuals as controlled.      
 

Ekonomistyrning - construction of an academic discipline 
 
In the last part I use two different kinds of practice as a starting point for my 
discussion about a possible renewal of the discipline. The first is what I call "newer 
kind of production" i. e. production of amusement and health (TV-production and 
biotech). I argue that traditional and new-traditional parts of the discipline (both 
strongly influenced by the main influence) are not relevant for this kind of "new" 
production. I discuss three reasons to this and they all have the character of taken-for-
granted images:  
 
• physical production is the focus for the main influence 
 
The result is a focus on measurable details and on figure based information. My 
conclusion is that with an increased attention to immaterial production this discipline 
also could have room for a knowledge-based management. 
 
• big companies are in focus 
 
The consequence of this is that management and control activities have the character 
of "mass influence". With an increased attention to small companies the discipline also 
could have a larger attention to individuals and smaller groups of individuals.  
 
• established companies are also in focus 
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A result of this is that the discipline has a preserving and static character. With a larger 
focus on new business concepts and images linked to development would be of 
interest.    
 
The second starting point in practice is what I call "traditional industrial companies". I 
also here argue that traditional and new-traditional parts of the discipline are becoming 
less relevant even for this kind of business. A general development in the society (i. e.  
PC, IT) makes it difficult to handle production in the traditional way. It's not possible, 
necessary or desirable to control information about physical flows and processes as 
before. I discuss two aspects of reducing the basis for what I call central management 
and control. The first is: 
 

• management control over information 
 
I here argue that it is not possible anymore to base management on exclusive control 
over business information. This implicates that its not meaningful to talk about 
management and control which is executed over passive objects. The new technique 
makes it possible for individuals to collect relevant information. Different kinds of 
modern "panopticons" will instead be the base for executing management.  
 
The second aspect and basis for central management and control is: 
 
• management control over physical flows 
 
A traditional view is that industrial companies handle industrial production. A general 
line of development during recent years is that industrial production is located where it 
is done most cheaply. The physical production is done in smaller companies all around 
the world. Many big industrial companies are focused on administrating business 
relationships instead of controlling physical production process. Modern management 
in old industrial companies will therefore have two objects:  
 
• external business relations 
• internal knowledge based processes 
 
My conclusion this far is that traditional and new-traditional parts of the discipline (the 
main influence) are not relevant for new types of production or for modern industrial 
production. I therefore continue with a discussion about what kind of images make the 
foundations for the main influence.  
 
I argue there are approaches regarding scientific methodology still having a great 
influence on the discipline: 
 
• an analytical view 
• a system view 
• a functionalistic view 
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These views to a large extent still shape some vital images of the discipline regarding 
e. g. the nature of reality, knowledge and rationality. I argue that these views take their 
basic assumptions from traditions connected to natural sciences. Therefore an 
important image in the main influence is that individuals (in organisations) can get 
correct information about their business reality and out of that act in a rational way. 
The discipline is strongly influenced by rationality formed from a technical viewpoint 
and this makes: 
 
• the discipline an engineering construction.   
 
Heritages from natural sciences within the main influence of the discipline affect the 
images of management and control. The social order is generally seen as a question of 
engineering design and management based on natural sciences as a question for the top 
management to create rational behaviour among individuals. The problem is rather to 
find the right (optimal) management tool than to create the desired behaviour. 
Management becomes a technical activity rather than a human. Questions related to 
humans are often handled as non-problematic. I see this is a problem in the discipline 
and therefore I discuss a scientific theory that put humans and human related processes 
in focus (a social construction theory). I argue that management and control based on 
such a theory would focus human aspects and could be described by words like: 
 
• empowerment of individuals to act 
• individual management 
 
A reorientation of the discipline towards management and control based on social 
sciences would probably lead to a discussion about e. g.  nature of reality and of 
knowledge and about rationality, effectiveness and efficiency. I give arguments for 
such a reorientation and say that the "new" kind of production presented here give 
"new" alternatives to traditional management systems such as: 
 
• a minimising of fixed costs in a systematic way 
• an attention of creativity, development and individual renewal in a systematic way 
• a systematic use of milestones in order to put attention to progress and stagnation 
 
Finally this essay encourages and gives arguments for a discussion of basic images in 
this discipline. A reorientation from images based on natural sciences to those based 
on social sciences is argued for as a key to modernisation. The arguments are 
principally found in modern practice but also from some leading academics.  
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Introduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Att (…) avfärda all uttolkning som sträcker sig 
längre än till kausala (…) samband skulle bromsa 
företagsekonomins utveckling. (…)  
Sammanfattningsvis vore det önskvärt 
att vi inom företagsekonomin snarast möjligt 
försöker föra över erfarenheterna av  
hermeneutisk forskning på andra områden 
till vårt." 
 
(Paulsson Frenckner, i Motiverat vägval, 1980) 
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1.  Bakgrund 
 
Ekonomistyrning är ett etablerat ämnesområde inom företagsekonomin. I början av 
90-talet kom jag av olika anledningar att fundera över innehåll i detta. 
 
En anledning var att jag efter många år som lärare upptäckte att större förändringar 
tycktes vara på gång inom området.1 Innehållet debatterades och ifrågasattes i olika 
sammanhang. Nya koncept introducerades och fick stor uppmärksamhet. Det som 
tidigare sågs som en självklar kärna började benämnas traditionell ekonomistyrning. 
Innehållet verkade helt enkelt vara mera oklart men också intressantare än tidigare. Jag 
kände både en förvirring inför och en nyfikenhet på den förnyelse som tycktes vara på 
gång.  
 
En annan anledning var att praktiker som jag mötte i intervjusituationer inte riktigt 
talade om sådant som jag dittills hade mött t ex  i litteratur och kursplaner.2 De flesta 
lyfte fram beprövade arbetssätt och tumregler på ett sätt som jag inte riktigt kände igen 
från teorin. Det som varit självklart för mig tycktes inte lika självklart för dem.  
 
En allmän "ekonomisering" ägde också rum i samhället vid denna tid vilket bl a 
innebar att ekonomiska frågor rent allmänt tycktes få en allt större uppmärksamhet. 
Det gav ett ökat intresse för ekonomiska frågor t ex  inom offentlig förvaltning och för 
ekonomiska utbildningar i högskolevärlden. Mitt inledande intresse och sökriktning 
ser jag därför som en spegling inte bara av mig själv och läget inom ämnesområdet 
utan också som påverkat av en allmän samhällsutveckling. Många tecken tyder på att 
jag delade min undran och förvirring inför delområdet med andra inom akademin.3  
 
Det fanns alltså flera anledningar till att jag började intressera mig för innehåll i 
ämnesområdet ekonomistyrning.4 Efterhand utvecklades detta till en nyfikenhet på hur 
vi själva inom akademin ser på det och senare till en vilja att ta en mera aktiv roll i 
dess utveckling.  
 
Jag har mot denna bakgrund genomfört två studier som båda har inriktningen att 
belysa och diskutera innehåll i ämnesområdet. Den första är vad jag kallar 
ämnesbärarstudien (ÄB-studien). I den belyser jag ämnesområdet med hjälp av några 
centrala akademikers föreställningar och berättelser. Denna studie har akademisk 
inriktning och utgör den första huvuddelen i texten.5 Syftet med den är att belysa och 
                                              
1 Det förekommer även beteckningar som ekonomisk styrning och verksamhetsstyrning. Jag har också 
mött benämningen kostnadsstyrning. 
2 Detta noterade jag t ex  i samband med intervjuer av VD-personer i fastighetsföretag våren 1997. 
3 Jag ser t ex  debattinlägg ifrån både teoretiker och praktiker som tecken på en vilja till större 
omprövning av området. 
4 I den fortsatta framställningen avser jag ekonomistyrning när jag talar om ämnesområde. Att som jag 
se företagsekonomin som ett akademiskt ämne och delområdet (ekonomistyrning) som ett 
ämnesområde kan strida mot etablerade synsätt inom akademin. 
5 Tidigare presenterad som licentiatuppsats under titeln: Ekonomistyrning - bilder kring ett 
ämnesområde, Sörling, 2000. Titelblad och förslag till fortsatt forskning har tagits bort när den 
infogats som första huvuddelen i avhandlingen. I övrigt är texten oförändrad.  
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skapa förståelse för något så abstrakt som en gemensam teoretisk tankekonstruktion 
inom den akademiska världen d v s  ämnesområdet ekonomistyrning. Den beskrivna 
förvirringen och nyfikenheten utgör drivkraft för denna studie. 
 
Den andra studien (VD-studien) har både praktisk och teoretisk inriktning och baseras 
främst på ett antal VD-personers föreställningar kring sina verksamheter. Inriktningen 
är att generera impulser till tänkbara förnyelseriktningar inom ämnesområdet. Studien 
får ses som ett sökande från min sida efter praktiska tillämpningar som inte är tyngda 
av en industriell tradition. Syftet är att beskriva och lyfta fram några intressanta sådana 
för att sedan aktivt kunna diskutera och reflektera kring en utveckling av 
ämnesområdet.6  
 
Den valda inriktningen på den andra studien är en konsekvens av att jag i ÄB-studien 
uppfattade att området i ett avseende riskerar att stå inför en legitimitetskris. Inom 
övriga delar av det företagsekonomiska området har moderna synsätt vunnit terräng på 
ett sätt som inte tycks ha någon motsvarighet inom ekonomistyrningen. Där tycks 
finnas en stark industriell tradition med synsätt, tillämpningar, begrepp och modeller 
som utgår från verkstadsindustrin.7 Ämnesområdet har historiskt sin bas där. Samtidigt 
framställs innehållet många gånger som universellt och avsett för alla typer av företag, 
branscher och företagsstorlekar. Det innebär att några av de synsätt som används inte 
bara riskerar att uppfattas som industriellt färgade utan rent av också som gammaldags 
och förlegade. Detta var särskilt tydligt i en tid (slutet av nittiotalet) när många talade 
om "den nya ekonomin". Jag vände mig därför till nya företag och branscher för att 
söka tecken på styrning och hittar vad jag ser som några spännande företeelser.  
 
VD-studien presenteras i den andra huvuddelen i texten. Den består av en del kring 
TV-produktionsbolag, en kring biotech-företag och slutligen en reflekterande del där 
jag diskuterar styrning och en tänkbar förnyelseinriktning. 
 
För att kunna diskutera frågor som har med ekonomistyrning att göra har jag gjort ett 
antal ställningstaganden och överväganden av metodmässig art. I texten kring ÄB-
studien finns en metoddel där jag tar upp några viktigare sådana. Jag tar i denna 
introducerande del upp en kompletterande diskussion kring de utgångspunkter, 
arbetssätt och perspektiv som jag valt att använda för båda studierna. Det är fråga om 
att (jämfört med metodframställningen i ÄB-delen) tydiggöra och förstärka aspekter 
som rör ontologi och epistemologi samt att komplettera och tydliggöra några aspekter 
som rör min konstruktionsprocess (från människors föreställningar till färdig text). 
Framställningen kring detta kommer sist i denna introduktion. Jag vill dock börja med 
att ge en sammanfattning av några poänger och bidrag i de båda studierna. 
  
 
 
 
                                              
6 Skillnaden i syften mellan de två huvuddelarna återspeglas tydligast i slutet av den andra huvuddelen 
där texten får en argumenterande karaktär.  
7 Jag uppfattar detta som en huvudinfluens inom ämnesområdet. 
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2.  Poänger och bidrag  
 
De poänger och bidrag som jag medvetet lyfter fram finns på olika ställen i texten och 
jag vill här helt kort synliggöra några av dem. Jag börjar med några intressanta sådana 
i ÄB-delen och går därefter över till VD-delen. Texten ger en första inblick i hur 
avhandlingen är disponerad genom att den följer upplägget i de två studierna 
(huvuddelar) och även i delarna inom respektive studie. 
 
Mitt sätt att presentera och lyfta fram intressanta aspekter skiljer sig åt mellan ÄB- och 
VD-delarna. I den första använder jag ord som reflektioner, poänger och lärdomar för 
att tydliggöra vad jag vill lyfta fram. I den andra delen får poänger och bidrag delvis 
en annan textmässig karaktär. Jag diskuterar där kring intressanta aspekter, det-för-
givet-tagna, en tänkbar utvecklingsinriktning, aspekter som enligt mitt förmenande 
borde uppmärksammas, tänkbara bidrag o s v. Eventuella bidrag ligger snarast i om 
läsaren accepterar mina resonemang och om texten därmed kan fungera som en del i 
en större konstruktionsprocess. Jag försöker även där reflektera, uppmärksamma och 
diskutera kring vad jag uppfattar är intressanta aspekter.  
 

ÄB-studien - ämnesområdet 
 
I ÄB-delen finns reflektioner och summeringar efter varje större avsnitt. Där lyfter jag 
fram några tankar och iakttagelser för att skapa förståelse för det teoretiska 
ämnesområdet. Jag menar att det där finns två typer (eller nivåer) av poänger och 
bidrag. Den första typen eller nivån är fråga om vad jag vill beteckna som empiriska 
poänger d v s  ett antal intressanta tolkningar i den fortlöpande redovisningen av det 
empiriska materialet. De ligger sedan till grund för diskussioner som är tänkta att ge 
några större bidrag till förståelsen av ämnesområdet. Denna typ av bidrag utgör nästa 
typ eller nivå och presenteras i texten i form av reflektioner (tolkning av tolkning).  
 
Hela ÄB-studiens andra del (den s k  inombelysningen) innehåller kategoriseringar 
och typifieringar i syfte att skapa förståelse. Därför bör avsnittsindelning och 
rubriksättning i sig kunna ge vissa poänger. I själva texten diskuterar jag också 
intressanta aspekter av arten empiriska poänger. Jag säger bl a  att konsulter har egen 
ekonomistyrning, att ekonomistyrning utövas (av professorer) som ett expertområde, 
att den finns som ett undervisningsämne, att den är ett forskningsområde och att den 
utövas (av controllers) som ett yrkesområde 
 
Empiriska poänger av detta slag bildar underlag för några av de större bidrag som jag 
sedan lyfter fram i texten. Ett första bidrag finns i själva uppdelningen i praktiska och 
teoretiska sammanhang. Med den vill jag markera:  
 
 att ämnesområdet har både en praktisk och en teoretisk sida  

 
Jag ser det som ett viktigt bidrag att tydliggöra att området får impulser från och 
utövas både i praktiska och akademiska sammanhang. Detta kan tyckas självklart men 
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är för mig en viktig uppdelning för att skapa förståelse för ämnesområdet. Ett annat 
bidrag har inriktningen att ekonomistyrning utövas i fler sammanhang än tidigare och 
att det därför är:  
 
 ointressant att använda etiketten ekonomistyrning utan att samtidigt ange vilket 

sammanhang som avses  
 
Med det menar jag att det t ex  finns stora skillnader mellan den ekonomistyrning som 
diskuteras i forskningssammanhang och i grundläggande läroböcker.  
 
Det finns också i övriga delar ÄB-studien ett antal empiriska poänger som utgör grund 
för några större bidrag. Jag nöjer mig här med att lyfta fram några av de senare.  
 
I slutet av den andra delen (del II) gör jag en summering av det jag kallar en 
inombelysning. Det innebär att jag med hjälp av mina tolkningar av ämnesbärarnas 
utsagor konstruerar olika bilder av ämnesområdet. Denna summering ser jag som 
något av ett "huvudnummer" eftersom de bidrag eller lärdomar som jag diskuterar till 
stor del är inriktade mot att skapa en mera övergripande förståelse. Jag hävdar där i 
korthet:   
 
 att traditionell ekonomistyrning har kompletterats med två inriktningar som 

innebär en samtidig pragmatisering och akademisering av ämnesområdet  
 

Den pragmatiska orienteringen drivs främst av tekniker, konsulter och praktiskt 
orienterade företagsekonomer och innebär att konkreta modeller och koncept får stor 
uppmärksamhet. Den akademiskt orienterade inriktningen ger större uppmärksamhet 
åt olika aspekter kring mänskligt beteende och drivs främst av företagsekonomer 
influerade av utvecklingen inom andra akademiska sammanhang.  
 
Den pragmatiska orienteringen tycks vara starkt etablerad inom området. Min 
reflektion är därför:    
 
 att en stark normativ, pragmatisk och kvantitativ inriktning utgör ämnesområdets 

huvudinfluens samtidigt som en mera teoretiskt, beteendeinriktad och kvalitativ 
influens kommit till 

 
I ÄB-studiens del III (den s k  utombelysningen) använder jag institutionell teori för att 
belysa och skapa förståelse. Jag lånar där fyra begrepp (organisatoriska fält, 
rationaliserade myter, isomorfism och isärkoppling) för att reflektera kring området på 
ett alternativt sätt.8 Några av bidragen från denna del finns sammanfattade i 
reflektioner som: 
 
 att nya praktiskt orienterade trender och koncept har givit ämnesområdet förnyad 

aktualitet och legitimitet 
                                              
8 Jag använder begreppet utombelysning för att visa att jag använder kraften och ljuset hos ett 
teoriområde (institutionell teori) för att belysa ämnesbärarnas utsagor. 
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 att ämnesområdet innebär två sidor av samma mynt; en kvantifierbar och en icke-

kvantifierbar  
 
 att inom området finns ett antal s k  rationaliserande myter som inte ifrågasätts  

t ex  att det är möjligt att styra, illusionen av exakthet genom sifferfokusering och 
tilltron till en marknadsmekanism 

 
Den avslutande sammanfattningen av ÄB-studien utgör en beskrivning av det 
"huvudbidrag" som vuxit sig allt starkare under studiens gång. Jag hävdar där att vid 
diskussioner kring innehåll i ämnesområdet är det viktigt att skilja mellan 
ekonomistyrning som samhällsvetenskap och som pragmatisk tillämpning. Med det 
första menar jag en inriktning som främst influeras av teoriområden som sociologi, 
psykologi och filosofi och där stor vikt läggs vid aktörer, beteenden, icke-mätbart, 
kvalitativt och icke-formellt. Den andra orienteringen utgår från och har sin 
tyngdpunkt i praktiska tillämpningar, modeller, koncept och lösningar. Mätbarhet och 
system står där i fokus. Min konstruktion och uppdelning i en akademiskt och en 
pragmatiskt inriktad tradition eller influens ser jag som resultat och en viktig lärdom 
från denna studie.  
 
ÄB-studien utgör en viktig del av den förförståelse som jag har när jag påbörjar nästa 
studie. Några av de bidrag som jag tar med mig till VD-studien är dock viktigare än 
andra. Jag vill främst lyfta fram två som kommit att få en central plats i mina fortsatta 
resonemang. De är:  
 
 att ämnesområdet präglas av en stark pragmatisk huvudinfluens  

 
 att till denna huvudinfluens kan kopplas ett antal föreställningar som inte 

ifrågasätts 
 
Det här är några av de bidrag som jag vill lyfta fram från ÄB-studien. Empiriska 
poänger finns som sagt samlade och formulerade på många olika ställen i texten. Den 
läsare som vill skapa sig en egen uppfattning om poänger och bidrag eller pröva 
trovärdigheten i min framställning bör kunna göra detta då det i texten bl a  finns ett 
empiriskt material i form av fylliga citat. 
 

VD-studien - TV-produktion, biotech och ekonomisk styrning 
 
De poänger och bidrag som jag lyfter fram i den här huvuddelen har delvis en annan 
karaktär. Jag tar en mera direkt och aktiv roll genom att diskutera tänkbara och rimliga 
förnyelseinriktningar. Jag försöker genomgående relatera mina tolkningar och 
reflektioner till den normativa, pragmatiska och kvantitativa inriktning som jag 
tidigare lyft fram i ÄB-studien. I fortsättningen kallar jag den för ämnesområdets 
huvudinfluens och menar att det är fråga om föreställningar av den karaktären att de 
bildar en stark huvudfåra, en etablerad tradition eller en form av kärna.  
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Jag söker i VD-studien tecken på styrning utanför etablerade föreställningsramar för 
att kunna diskutera kring en förnyelse. Jag gör det i första hand utanför den s k  
huvudinfluensen. Det gör jag eftersom jag menar att den främst står för tradition och 
stabilitet samtidigt som jag också tror att en mera spännande utveckling och förnyelse i 
stor utsträckning sker där utanför. Huvudinfluensen får i VD-delen alltså stå för det 
etablerade medan jag söker impulser till förnyelse i nya företag och i nya branscher. 9 
Min utgångspunkt är att etablerade föreställningsramar innebär låsningar vad gäller en 
förnyelse. Detta gör att de poänger som jag diskuterar i texten till stor del inriktas mot 
grundläggande utgångspunkter i den etablerade föreställningsramen. 
 
Texten kring VD-studien är uppdelad i tre delar. I den första och andra diskuterar jag 
utveckling utifrån ett antal VD-personers föreställningar kring sina verksamheter.10 
Den första delen rör TV-produktionsbolag och den andra biotech-företag. I båda lyfter 
jag fram poänger och diskuterar också i termer av bidrag till ämnesområdet. Det finns 
dock även i denna text intressanta aspekter och möjliga poänger som jag avstår från att 
utveckla. En vanlig reaktion som jag mött är t ex  att det är fråga om "intressanta 
fall".11 Detta ser jag som ett tecken på att det särskilt i beskrivningarna 
("fallbeskrivningarna") kring företagen finns en del intressanta aspekter som skulle 
kunna utvecklas ytterligare.  
 
På samma sätt som tidigare vill jag här visa på karaktär och inriktning hos några av de 
bidrag som jag diskuterar. Jag börjar med några av dem jag diskuterar i anslutning till 
TV-produktionsbolagen och går därefter över till biotech-företagen.  
 

TV-produktion 
 
De tolkningar som rör styrning i TV-produktionsbolagen betonar aspekter som går ut 
på att verksamheterna bedrivs (i projektform) av inhyrd personal som till stor del styr 
sig själva och med hjälp av inhyrd produktionsutrustning (inga eller små fasta 
kostnader). Jag lyfter fram entreprenörsanda, kreativitet och personlig utveckling som 
honnörsord och diskuterar i övrigt i termer av formell och informell styrning. Jag ser i 
detta några intressanta empiriska poänger som t ex att buget används i varje projekt för 
att ge likvida ekonomiska ramar, att inom dessa ramar sker en självstyrning med hjälp 
av krav om visst täckningsbidrag (TB) och vissa tittarsiffror samt att förändring och 
utveckling betonas och möjliggörs bl a  genom minimering av fasta åtaganden och 
konsekvent användning av projektanställningar. 
 

                                              
9 Jag diskuterar också kring utveckling inom huvudinfluensen.  
10 Därav benämningen VD-studien. 
11 Jag uppfattar att se de olika deltagande företagen som fall kan föra tanken "fel". Mitt intresseområde 
är ämnesområdet ekonomistyrning medan de deltagande aktörerna i de olika företagen och 
universiteten för mig bidrar med empiriskt material (utsagor) som jag tolkar och alltså utgör en del av 
underlaget för mina reflektioner.  
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Inriktningen på de bidrag till ämnesområdet som jag diskuterar rör företagens sätt att 
styra sin produktion. Deras sätt att använda budget ger handlingsutrymme (spelplanen) 
medan ett medvetet förhållningssätt till kreativitet och förnyelse ger själva spelet. Ett 
bidrag är därför: 
 
 att produktionsbolagens sätt att använda tydliga ekonomiska ramar (krav på TB) 

och marknadsmål (tittarsiffror) visar att produktion inte behöver detaljstyras. 
Enkla ekonomiska- och marknadsmål tycks tillsammans med gemensamma normer 
kunna skapa handlingsutrymme för en självstyrning som ger innehåll i 
produktionen  

 
Jag menar att det innebär att fokus skiftas från en styrning som baseras på detaljer till 
en som baseras på ramar och övergripande mål. Ansvaret för att uppfylla vad ekonomi 
och marknad kräver flyttas till viss del från företagsledning till produktionsansvariga.   
 

Biotech  
 
Mina tolkningar i anslutning till biotech-företagen relaterar jag först till traditionell 
och därefter till modernare ekonomistyrning. Jag hävdar i den första jämförelsen att 
traditionella synsätt har litet utrymme i berättelserna kring biotech-företagen. Ett 
exempel som jag diskuterar rör användning av budget. Den används snarast som 
resursfördelningsinstrument för varje projekt och bryts inte ner i detaljer för att på 
traditionellt sätt användas som styrmedel.   
 
I diskussionerna kring biotech och modernare ekonomistyrning använder jag några 
framställningar i nyutgivna läroböcker som referenspunkter. Jag diskuterar skillnader 
och likheter mellan dem och de aktuella företagen och lyfter fram några tolkningar av 
typen empiriska poänger. Ett exempel på sådana är att strategier tycks ses som en 
grundläggande komponent både i läroböcker och ingå i föreställningsramarna kring 
biotech-företagen. Ett annat exempel är att begrepp som t ex  kundvärde, 
processorientering och prestationsmätning vilka betonas i läroböcker inte tycks ha 
någon framträdande roll i de här företagen. Ett tredje exempel är att kunskapsbaserad 
styrning tycks vara en viktig del i självstyrningen av några biotech-företags 
verksamhet och att detta också till viss del finns beskrivet i läroböcker.  
 
Jag diskuterar också några tänkbara bidrag utifrån de beskrivna verksamheterna. En av 
de tolkningar som jag utgår från är att det finns en tydlig påverkan från kapitalmarknad 
och myndigheter. Riskkapitalister styr vilka företag som kommer till start och därefter 
är "banan" utstakad och övervakad av tillsynsmyndigheter och riskkapitalister vars 
klartecken hela tiden krävs för att gå vidare. Exempel på andra tolkningar är att det är 
fråga om en intern kunskapsstyrning samt att det är viktigt att både skapa och uppfylla 
förväntningar i etapper (kopplat till s k  milestones). De bidrag som jag väljer att 
diskutera har inriktningen:  
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 att det tycks vara befogat att diskutera och ifrågasätta etablerade och för-givet-
tagna föreställningar inom ämnesområdet som t ex  att styrning är en 
ledningsfråga och att gränser för styrning sätts vid företags juridiska gränser  

 
 att det tycks vara befogat att uppmärksamma att ägar- och myndighetsintressen i 

betydande omfattning konstruerar spelplan och spelregler för intern styrning  
 
Min sammanfattande reflektion är att utsagorna kring biotech-företagen indikerar att 
det är befogat att diskutera en annan typ av frågor än vad som vanligtvis 
uppmärksammas inom huvudinfluensen. Några av dem utvecklar jag i avhandlingens 
sista del.  
 
Sammanfattningsvis ser jag en hel del intressanta poänger som jag kopplar till styrning 
i beskrivningarna kring TV-produktionsbolagen och  biotech-företagen. Jag uppfattar 
att det rör sig om verksamheter där det finns en tydlighet i vad jag kallar den 
övergripande spelplanen och dess gränser. På samma sätt lyfter jag i båda delarna fram 
att de människor som är verksamma i produktionen inte styrs av detaljerad ekonomisk 
rapportering, budgetavvikelser, indikatorer, nyckeltal eller dylikt. Jag använder flera 
gånger ord som självstyrning för att beskriva inriktningen. Det tycks vara fråga om 
förhållningssätt som går ut på ett bemyndigande av människors förmåga till egna 
beslut och agerande. Jag använder ord som entreprenörsanda, kreativitet, förnyelse och 
utveckling för att beskriva de processer som tycks ge inriktning på verksamheterna. 
Aspekter som i hög grad kan ses som mänskliga aktiviteter tycks alltså vara styrande 
för vad som sker. Detta ser jag som ett viktigt bidrag från TV-produktions- och 
biotech-delarna som jag tar med mig när jag i slutdelen diskuterar ämnesområdet och 
styrning. 
 

Ekonomisk styrning - ämnesområdet  
 
Den avslutande delen innehåller tolkningar och reflektioner kring ekonomisk styrning 
och hämtar sin inspiration i huvudsak från de två föregående delarna. Jag lyfter i 
texten först fram några etablerade föreställningsramar. För att beskriva dessa använder 
jag begreppen traditionell och nytraditionell ekonomistyrning. Jag menar att i båda 
dessa finns en stark påverkan (närvaro) från det jag kallar huvudinfluensen. Jag 
diskuterar först kring den eventuella relevans som den typen av ekonomistyrning har 
för nyare produktionsföretag (TV-produktionsbolag och biotech-företag) och 
diskuterar tre exempel på för-givet-tagna utgångspunkter för att underbygga min 
rubrik om "Relevance Never Had". Den poäng som jag för fram är att traditionell och 
nytraditionell ekonomistyrning tycks ha liten eller ingen relevans för nyare typer av 
produktionsbolag. En första orsak som jag diskuterar är att förhärskande synsätt inom 
ämnesområdet utgår från fysisk produktion. Det innebär en begränsning där t ex  
immateriell produktion av upplevelser (TV-produktion) och hälsa (biotech) inte 
uppmärksammas därför att produktion ses som en fysisk aktivitet som är sekventiell, 
mätbar och kontrollerbar. 
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Jag för fram tolkningen att utgångspunkten i fysisk produktion resulterar i en 
ekonomisk detaljstyrning som baseras på mätbarhet och sifferbaserad information (det 
konkreta). Min reflektion är därför:  
 
 att med en ökad uppmärksamhet åt immateriella verksamheter (det abstrakta) 

torde ämnesområdet i större utsträckning kunna få en kunskapsbaserad inriktning 
  
Detta ser jag som ett viktigt bidrag i denna del. 
 
Traditionell och nytraditionell ekonomistyrning tycks för det andra  ha liten relevans 
för nyare typer av produktionsbolag på grund av en för-givet-tagen föreställning att 
produktion sker i stora företag. Det innebär en självklar begränsning när det t ex  gäller 
företag som väljer att organisera sin produktion utan fast anställd personal eller som 
knyter kompetens till verksamheten i den takt behov uppstår. 
 
Att utgångspunkten tas i stora företag hävdar jag för med sig att styrning också ses 
som en aktivitet av "masspåverkan"-karaktär. Den präglas av generella styrmodeller 
och ett top-down-perspektiv och har en tendens att bli sekventiell, detaljrik och 
kontrollinriktad. Jag hävdar därför: 
 
 att ett större intresse för "små" företag eller andra sätt att organisera produktion 

skulle kunna föra med sig en ökad uppmärksamhet på mindre grupper av 
människor och även på enskilda individer  

 
Inom styrningen skulle det t ex  kunna innebära en större betoning av helheter och 
relationer mellan aktörer snarare än detaljkontroll av stora "massor" av anställda. 
 
Ett tredje skäl till att traditionell och nytraditionell ekonomistyrning tycks ha liten 
relevans för nyare typer av produktionsbolag menar jag är den för-givet-tagna 
utgångspunkten i etablerade verksamheter. S k  steady-state utgör normaltillstånd och 
det gör att jag har svårt att se en relevans för företag vars inriktning är att ständigt 
förändras och företagstyper med lång etableringstid.  
 
Utgångspunkten i etablerade verksamheter menar jag innebär att den ekonomiska 
styrningen närmast får en bevarande och statisk karaktär. En reflektion är därför: 
 
 att ett större intresse för verksamheter i utveckling (tillväxtföretag) skulle kunna 

innebära att t ex  begrepp som "förtroende och åtagande" får större 
uppmärksamhet 

 
Sådana begrepp skulle då t ex kunna få större utrymme än "kontroll och uppföljning" 
vid diskussioner kring mätningar av prestationer.  
 
Jag diskuterar också kring den relevans som huvudinfluensen har för gamla 
produktionsföretag (industriföretag) och jag hävdar att om den (eventuellt) funnits så 
tycks den vara på väg att förloras. Argumentationen i anslutning till detta kopplar jag 
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till att det finns röster inifrån den s k  huvudinfluensen (från industrin) som hävdar att 
några av det gamla industrisamhällets grundstenar (och därmed också 
huvudinfluensens) är på väg att raseras. Jag menar att det även i berättelserna kring 
TV-produktionsbolagen och biotech-företagen finns tecken som pekar i samma 
riktning. Det rör sig om en urvattning och upplösning av begreppen tid och rum samt 
en minskad låsning till fysiska flöden som gör att gamla industriella synsätt tycks få 
allt mindre betydelse. En allmän samhälls- och teknikutveckling (datorisering och IT) 
gör att det inte längre är möjligt, nödvändigt eller ens önskvärt inom producerande 
företag att som tidigare kontrollera information kring fysiska flöden och processer. Jag 
diskuterar två aspekter kring vad jag kallar en centralstyrning och upplösningen av 
några föreställningar som utgör dess bas. Den första är kontroll över information.  
 
Företagsledningars tidigare exklusiva kontroll över information kring 
produktionsprocesser urholkas bl a  av datorisering och IT-utveckling. Några grunder 
för det "gamla" industrisamhället tycks vara på väg att lösas upp och med det faller 
också vad jag här kallar centralstyrning. En reflektion jag gör i samband med detta är:  
 
 att det tycks bli allt mindre meningsfullt att tala om styrning med innebörden att 

den utövas över ett passivt objekt 
 
Det tycks snarare vara fråga om en tankepåverkande styrning med hjälp av 
budgetramar, tillskjutet riskkapital, datoriserad informationshantering och andra 
moderna s k  panopticon. En sådan styrning erbjuder företagsledningar möjligheter till 
ökad kontroll genom att medarbetare utövar självkontroll.     
 
Den andra aspekten som jag ser som basen för centralstyrning är kontroll över fysiska 
flöden. Traditionellt har industriföretag förknippats med fysisk produktion. Jag lyfter 
fram röster från industrin som menar att senare års samhällsutveckling gjort att 
tillverkningsföretag blivit geografiskt obundna och att produktionen rent fysiskt 
frikopplas från dem. Den fysiska produktionen sker allt mer hos underleverantörer 
eller kontraktstillverkare i andra länder och kvar blir en ny kärnverksamhet som t ex  
FoU och patenträttigheter. De gamla företagen får allt mer rollen som kommersiella 
nätverksbyggare på samma sätt som TV-produktionsbolagen och biotech-företagen. 
De konsekvenser för styrningen och poänger som jag drar ur detta är att styrningen 
därmed skulle kunna få två nya objekt;  dels en styrning som inriktas mot externa 
affärsrelationer och dels en styrning av en intern kunskapsbaserad verksamhet. Den 
ekonomiska styrningen skulle därmed kunna få både nya "spelplaner" och objekt.   
 
Min reflektion är:  
 
 att den ekonomistyrning som huvudinfluensen står för (både vad jag kallar 

traditionell och nytraditionell) tycks ha liten "relevans" för både nyare typer av 
produktionsbolag och för moderna industriföretag  

 
Jag går därför vidare och diskuterar tänkbara förklaringar i de grundläggande synsätt 
som jag menar huvudinfluensen bygger på.  
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Jag börjar med att lyfta fram vad jag ser som några grundläggande föreställningar  
inom huvudinfluensen. Med det avser jag outtalade synsätt som påverkar både för-
givet-tagna och synliggjorda föreställningar inom området. Jag beskriver några 
metodsynsätt som i stor utsträckning tycks prägla området i detta avseende. Det är 
fråga om ett analytiskt, ett systeminriktat och ett funktionellt. 
 
Jag menar att det analytiska synsättet bidrar med en teoretisk grundsyn som innebär att 
verkligheten ses som objektiv. Företag ses som logiska enheter där beslut fattas på 
rationella grunder och där kända kausala länkar finns till vad som brukar beskrivas 
som omgivning. Det är fråga om synsätt med rötter i nationalekonomins mikroteori där 
företag ses som en produktionsfunktion.   
 
Min framställning kring system- och funktionella synsätt följer en utvecklingslinje från 
slutna mekaniska system, till biologiska systemmodeller, vidare till system som öppna 
och lärande för att till sist gå över i system som kulturer. Jag ger några exempel på 
olika yttringar av systemsynsätt inom ämnesområdet. Det är fråga om etablerade 
föreställningsramar som i olika grad och avseende bygger på en systemsyn som t ex  
intressentmodeller, cybernetiksynsätt (planering-styrning-kontroll), input-output-
modeller, värdekedjeanalyser och contingency-synsätt.   
 
Min sammanfattande reflektion är: 
 
 att huvudinfluensen i hög grad tycks vara färgad av dessa synsätt och att de i stor 

utsträckning knyter an till en naturvetenskaplig tradition  
 
Detta gör att det inom huvudinfluensen tycks finnas en outtalad ontologisk realism 
som går ut på att det finns en verklighet som kan beskrivas och avbildas. I detta synsätt 
ingår också föreställningar om att individer kan skaffa sig korrekta uppfattningar om 
verkligheten och att de utifrån dem kan agera på ett rationellt sätt.  
 
Jag diskuterar därför också en del kring rationalitet och säger att huvudinfluensen i 
hög grad är färgad av en s k  teknologisk rationalitet. Med det menar jag en typ av 
rationalitetssyn som är starkt förknippad med ekonomisk effektivitet. Rationell 
användning av medel står i fokus medan målen ses som mer eller mindre givna. Den 
"överbetonar" det kalkylerbara, förnuftet och det kontrollerbara genom sina rötter i 
naturvetenskapliga ideal. Jag menar att denna instrumentellt präglade rationalitetssyn 
gör:  
 
 att huvudinfluensens ekonomistyrning har en inriktning som jag kallar 

ingenjörskonstruktionism  
 
Det innebär att den sociala ordningen ses som en designfråga och ekonomisk styrning 
som en intellektuell konstruktion. Jag kallar denna typ av styrning än en gång för en 
centralstyrning. Den har i min framställning två inriktningar. Den ena går ut på att 
ledningen styr (på traditionellt sätt) med hjälp av detaljerade regler, rutiner, sanktioner 
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och incitament och den andra att ledningen styr med hjälp av en medveten 
tankepåverkan (en modernare inriktning).  
 
Jag för fram tolkningen att rötterna i naturvetenskaperna gör att huvudinfluensen 
inriktas mot en ledningsstyrning som går ut på åstadkomma "rationella" beteenden hos 
medarbetare. Den ekonomiska styrningen ses som ett medel att skapa önskvärt 
beteende. Inriktningen tycks vara att det är ett "problemområde" att hitta "rätt" 
styrmedel medan det tycks mera oproblematiskt att åstadkomma själva beteendet. Jag 
ser ett "problem" i detta oproblematiska förhållningssätt och menar att det har sin 
grund i det naturvetenskapliga arvet. Jag argumenterar därför för en ökad orientering 
mot grundläggande synsätt som ser ekonomisk styrning som en mänsklig och social 
aktivitet.  
 
Min huvudreflektion är alltså:  
 
 att outtalade naturvetenskapliga synsätt gör att huvudinfluensens ekonomistyrning 

inte tillräckligt beaktar mänskliga aspekter för att kunna ha "relevans" på såväl 
nyare företag som förnyade gamla industriföretag  

 
Outtalade naturvetenskapliga ideal tycks alltså göra att styrning ses som en 
instrumentell aktivitet där frågor kopplade till mänskligt agerande närmast uppfattas 
som oproblematiska. Som alternativ till detta lyfter jag därför fram ett grundläggande 
synsätt där människor, människors samspel och agerande står i centrum; 
socialkonstruktionism. 
 
Jag argumenterar till sist för en pragmatisk ekonomisk styrning baserad på   
socialkonstruktionism och menar att den typen av synsätt fokuserar det jag tidigare 
kallat det oproblematiska. Inriktningen på en ekonomisk styrning utifrån ett sådant 
synsätt väljer jag att beskriva med hjälp av nyckelord som bemyndigande av aktörer 
och självstyrning.  
 
En omprövning av grundläggande synsätt på det sätt som jag argumenterar för torde 
innebära omprövningar av sådant som tidigare tagits-för-givet eller varit omedvetet. 
Jag tror att en sådan omprövning t ex  skulle kunna innehålla frågor kring 
verklighetsuppfattningar (en ontologisk idealism som alternativ till en realism), frågor 
kring kunskapssyn, frågor kring systemsynsätt, frågor kring rationalitet och 
effektivitet. En omprövning av tidigare för-givet-tagna eller osynliga värdegrunder 
skulle säkerligen också föra med sig att även sådant jag beskriver som synligt inom 
området skulle tas upp till debatt och ifrågasättas. Jag föreställer mig att det skulle 
kunna röra ord, begrepp, modeller men också tyngdpunkter inom ämnesområdet.  
 
Jag diskuterar kring vad som skulle hända om begrepp som bemyndigande och 
självstyrning skulle bli centrala nyckelord. Ett av de exempel som jag diskuterar rör 
objekt och subjekt. Jag hävdar att en socialkonstruktionistisk utgångspunkt skulle göra 
att de förändras. Bemyndigade aktörer skulle (tillsammans med andra aktörer) utgöra 
subjekt och en självstyrning skulle ses som objekt. Tänkbart är också att detta skulle 
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föra med sig andra definitioner av ekonomistyrning, ett annat ordbruk där kunskap får 
större utrymme liksom aktörers självutveckling och självförverkligande. Jag skissar 
också på en tänkbar förskjutning av tyngdpunkt inom ämnesområdet från 
sifferbaserade modeller till kunskaps- och kompetensfrågor. Jag hävdar också att en 
konstruktionistisk tankebas skulle kunna ge en typ av "nya styrsystem" vilka jag ser 
som fullgoda alternativ till många av de traditionella och nytraditionella som idag 
används. Några exempel på sådana är: 
 
• att minimeringen av fasta kostnader "sätts i system" 
• att kreativitet, utveckling och förnyelse av medarbetare "sätts i system" 
• att milestones och verksamhetsfaser "systematiskt" används för att stämma av 

framåtskridande eller stagnation ("känsla av fart") 
 
Den huvudreflektion eller det bidrag som jag till sist för fram är:  
 
 att mycket talar för att huvudinfluensens outtalade utgångspunkt i 

naturveteskapliga synsätt bör uppmärksammas, omprövas och ersättas eller 
kompletteras med en samhälls- eller beteendevetenskaplig sådan  

 
Jag ser sådana utgångspunkter som ett nödvändigt komplement till de förhärskande 
föreställningar som betonar "hårda" faktorer. Min mening är att både "hårda" och 
"mjuka" synsätt behövs och att de ryms inom en "modern" pragmatisk orientering av 
ämnesområdet.  
 
Texten utmynnar alltså i en diskussion kring en ekonomisk styrning baserad på 
socialkonstruktionistiska ideal. Detta torde vara föga förvånande med tanke på att jag 
redan från början i ÄB-studien intresserar mig för ämnesområdet med sådana (mer 
eller mindre tydliga) förtecken. Jag ser dock mitt intresse för den typen av teoretiska 
synsätt huvudsakligen som ett resultat (inte som ett antagande på förhand eller 
hypotes) som vuxit fram under arbetets gång och som en del av en 
förståelseutveckling. I den följande texten vill jag utveckla något av detta och även 
beröra  några andra metodaspekter.  
 

3.  En tolkande konstruktionistisk ansats 
 
Jag har tidigare sagt att jag vill belysa, skapa förståelse och aktivt diskutera 
utvecklingen inom ämnesområdet. För att kunna göra det har jag främst genomfört ett 
antal intervjuer. Dessutom har jag besökt ett antal universitet, högskolor och företag, 
tagit del av  företagsinterna dokument, läst årsredovisningar och annat PR-material, 
läst vad andra har producerat inom den akademiska världen, diskuterat mitt 
avhandlingsprojekt i seminarier och på konferenser, regelbundet diskuterat med min 
handledare, plockat fram uppgifter via Internet o s v. Kort sagt har jag genom att tala 
med människor, genom att samla intryck på plats, genom att läsa publicerat och 
opublicerat material samt genom att omvandla allt detta till skriven text försökt att för 
min egen del skapa största möjliga förståelse för det som kallas ekonomistyrning. 
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Detta tjänar som input i ÄB- och VD-studierna och ingår i den output som den skrivna 
texten innebär.  
 
Jag vill här beskriva något hur jag har genomfört studierna och även med vilka 
förtecken som texten kring dem är skriven. Det är främst fråga om en kompletterande 
framställning jämfört med den som kommer i den första huvuddelen. Jag försöker 
också ta upp aspekter som gäller för båda studierna och som inte diskuteras någon 
annanstans. 
 
Ett försök att beskriva mina studier skulle kunna vara att kalla dem för empiriska där 
studieområdet är ämnesområdet ekonomistyrning. De uppfyller inte konventionella 
kriterier för fallstudier. Fallet brukar snarast ses som "den enhet för vilken data har 
genererats"12, att det är fråga om "ett empiriskt ämnesval med förutbestämda 
procedurer"13 och att man "undersöker ett fåtal objekt i en mängd olika avseenden"14. 
Jag uppfattar att beteckningar som fallstudier kan föra tankarna "fel" trots att jag 
"genererar data" kring ett fall (ämnesområde), att jag ser det som ett empiriskt 
fenomen och att jag också studerar det i olika avseenden.15 
 
Mina studier bygger inte på kvantifieringar så därför ligger det nära till hands att 
beteckna dem som kvalitativa.16  Jag uppfattar dock att en sådan karaktärisering bara 
ger en vag bild av inriktningen.17  Jag tror därför att andra etiketter ger en bättre 
indikation om med vilka förtecken jag gjort studierna och skrivit texten kring dem.  
 
I ÄB-delen finns en metoddel där jag beskriver några utgångspunkter. Jag använder 
där två benämningar som rör vetenskapligt synsätt och säger först att jag inspirerats av 
ett tolkande och reflekterande forskningsideal18 och därefter att en grundläggande 
utgångspunkt för mig är att se verkligheten som socialt konstruerad.19 Det praktiska 
arbetet med studierna och framställningen av texten har inspirerats och präglats av 
båda delarna. Jag uppfattar att de pekar i samma riktning och att texten i den första 
huvuddelen är något mer färgad av språkbruket kring det tolkande metodidealen 
medan den i andra huvuddelen något mer färgas av de konstruktionistiska 
utgångspunkterna. Jag använder därför både ord som tolkning/reflektion och 
socialkonstruktionism för att beskriva utgångspunkter och synsätt som inspirerat 

                                              
12 Saunders, Lewis & Thornhill, 1997, s 290-291. 
13 Yin, 1994, s 15. 
14 Eriksson, & Wiedersheim-Paul, 1997, s 104. 
15 Jfr ovanstående citat som rör inriktning för hur en traditionell fallstudie bör se ut. 
16 Se t ex  Holme, & Solvang, 1986, som använder uppdelningen kvalitativa och kvantitativa 
forskningsansatser. 
17 Alvesson & Deetz, 2000, s 71, hävdar att ett avgörande val för forskare inte är "valet mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder utan mer grundläggande ontologiska, epistemologiska och 
värdeteoretiska frågor". 
18 Inspirationskälla är Alvesson, & Sköldberg, 1994. 
19 Jag refererar främst till Berger & Luckman, 1966, och till Arbnor & Bjerke, 1994. 
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mig.20  Jag börjar med att utveckla detta för att ge en bakgrund och för att skapa 
förståelse för hur jag har närmat mig ämnesområdet.  
 

Tolkning  
 
Det första metodsynsättet som beskriver hur jag har gått till väga rör alltså tolkning 
och reflektion. 21 Jag uppfattar inriktningen på följande sätt. Referenser till empirin ses 
som resultat av tolkningar och de bestäms av teoretiska antaganden, av språk och av 
förförståelse. Reflektion kan närmast beskrivas som "tolkning av tolkning" och innebär 
att forskaren vänder "blickarna inåt" mot sin person, mot forskarsamhället, mot övriga 
delar av samhället, mot intellektuella och kulturella traditioner. Särskilt vikt läggs vid 
språk och berättande. Allt empiriskt material är föremål för tolkningar och öppnas upp 
genom en teoretisk medvetenhet snarare än genom ett traditionellt språkbruk och 
reproducering av etablerade föreställningar.22 Forskaren måste enligt detta synsätt 
alltså göra något aktivt för att skapa ett empiriskt material. Ett funktionellt orienterat 
språk snarare än ett sanningsorienterat är verktyget. Intervjuer ses som ett samspel 
vilket kräver tolkningar både före, under och efter själva intervjutillfället.23 
Tolkning/reflektion är för mig nyckelord som väl beskriver mina ambitioner vad gäller 
utgångspunkter och arbetets inriktning.  
 
Huvuddelen i min framställning kring metod i ÄB-delen behandlar vad som brukar 
kallas socialkonstruktionism d v s  det jag ser som det andra viktiga sättet att beskriva 
utgångspunkter för mitt arbete. Jag beskriver där några allmänna grundpelare för 
synsättet utan att gå djupare in på vad det innebär för studien eller för framställningen 
av texten kring den. Mitt sätt att där beskriva socialkonstruktionismen torde spegla ett 
vedertaget och kanske diffust förhållningssätt. Jag har i samband med VD-studien (den 
andra huvuddelen) allt mer kommit att problematisera detta. Det ser jag som ett tecken 
på att arbetet har inneburit en mognadsprocess vad gäller t ex  socialkonstruktionism.24 
Innan jag utvecklar detta vill jag först säga några ord som rent allmänt rör den 
mognadsprocess som arbetet med de två studierna har inneburit för mig. 
 

Förståelseutveckling  
 
Texter som den här (avhandlingar) presenteras vanligtvis vid ett tillfälle och bedöms 
som en slutprodukt av en doktorandutbildning. Den presenterade texten som en läsare 
har att bedöma är en produkt av flera års arbete (tanke- och skrivmöda). För mig ligger 
ett avgörande val i om och i vilken utsträckning en färdig text ska tillåtas återspegla 
den mognadsresa som doktorandutbildningen innebär eller inte. Jag ser det som en 
                                              
20 Jag använder någon gång också begreppet aktörssynsätt vilket jag uppfattar har samma inriktning 
som de andra två begreppen.   
21 Framställningen kring tolkning och reflektion bygger (främst) på Alvesson & Sköldberg, 1994, s 12. 
22 Alvesson & Deetz, 2000, s 130-131. 
23 Ibid, s 127-128 och 131-132. 
24 Uttryck som doktorandresa brukar ibland användas för att beskriva en sådan mognadsprocess. 
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fråga om olika skrivsätt och traditioner. Det senare skrivsättet innebär snarast att 
texten skrivs för att på doktorandutbildningens sista dag avrapportera ett färdigt 
resultat.25 Det första skrivsättet innebär att texten innehåller vissa "glidningar" som 
speglar en mognadsprocess eller förståelseutveckling. För mig är det naturligt att låta 
texten i några avseende återspegla den kunskapsresa som jag gjort. Detta särskilt som 
jag här presenterar två större huvuddelar där den första tidigare har examinerats som 
licentiatuppsats.26 På samma sätt finns en "glidning" och förståelseutveckling från den 
första (TV-produktion) till den andra delstudien (biotech) i andra huvuddelen. 
Delstudierna har tidigare presenterats som fristående papper vid olika konferenser och 
seminarier.     
 
Texten som rör ÄB-studien ser jag som en redovisning av förståelseutvecklingen från 
den första delen av doktorandutbildningen. Den ger också en bild av den förförståelse 
som jag hade inför den andra studien.27 Hela min förståelseutveckling återspeglas i 
textens två huvuddelar eftersom insikterna från den första ingår som förutsättningar för 
den andra.28 Ett konkret exempel på detta är att jag vid summeringen av den första 
delen lyfter fram att jag tycker mig se en stark normativ, pragmatisk och kvantitativt 
inriktad tradition med rötter inom tillverkningsindustrin. Jag kallar det för en 
huvudinfluens och använder sedan den i den andra huvuddelen i de resonemang jag för 
kring ämnesområdets innehåll. Detta ser jag som ett exempel på en glidning i 
förståelse där en uppfattad kärna (huvudinfluens) efterhand får roll som referenspunkt 
och även som ett exempel på att skrivandet är en viktig del i min konstruktions- och 
förståelseprocess.29 Ett annat exempel är att jag i texten på flera ställen markerar en 
skillnad mellan teori och praktik när jag talar om ekonomistyrning. Detta kan uppfattas 
som en självklarhet men uppdelningen har för mig känts som en allt viktigare 
distinktion för att förstå ämnesområdet. Jag har allt mer kommit att se det som två 
"delar" som lever i symbios med varandra men som också har egna liv. Mitt intryck är 
att en sådan uppdelning många gånger ses som "oproblematisk" eftersom det tycks 
finnas föreställningar som går ut på att det är självklart att teorin speglar 
"verkligheten" d v s  praktiken.  
 
Synsättet om växelverkan mellan teori och praktik har också präglat mitt sätt att 
konstruera och skapa mening. En allmän debatt (i teorin) tillsammans med bl a  mitt 
möte med oförstående praktiker (praktik) finns med som utlösande faktorer till den 
första studien. Jag frågar framstående akademiker (teori) om deras syn på området 
(teori). Därefter frågar jag i den andra studien företagsledare (praktik) i nyare företag 

                                              
25 Salzer-Mörling, 1998, s 66, skriver att "I den färdiga texten är alla spår av osäkerhet, omskrivningar 
och irrvägar klädsamt undanröjda. Texten framstår som om den skrivits i ett svep." 
26 Den första huvuddelen har alltså tidigare publicerats och jag refererar till den både som Första 
huvuddelen och som Sörling, 2000, i den fortsatta texten. Jag har valt att inte bearbeta den ytterligare i 
samband med att den infogats i avhandlingen vilket gör att vissa "glidningar" som bl a  tyder på en 
kunskapsutveckling kan spåras mellan de två huvuddelarna.  
27 Tidsmässigt har jag arbetat med första huvuddelen från hösten 1997 till sommaren 2000 och med 
den andra från hösten 2000 fram till och med hösten 2002.  
28 Ett sådan förståelseutveckling brukar beskrivas i termer av en hermeneutisk spiral. Se t ex  
Gummesson, 1991, s 61-62. 
29 Så betonar t ex också Alvesson & Deetz, 2000, s 132, språkets konstruerande karaktär. 
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och branscher kring deras verksamheter. Jag relaterar därefter detta både till 
traditionella och till modernare teoretiska föreställningar. Slutligen diskuterar jag 
innehåll i ämnesområdet (teori) utifrån några utvecklingstendenser inom både praktik 
och teori. För mig har denna process ("kunskapsresa") inneburit att den teoretiska 
utgångspunkten i socialkonstruktivism kommit att framstå som ett allt viktigare 
ställningstagande.  
 

Social konstruktion - en tankeglidning  
 
Social konstruktion som jag framställer den i första huvuddelen handlar närmast om att 
inte ta ämnesområdet ekonomistyrning för givet, att det kunde vara annorlunda och att 
det är konstruerat av människor. Jag säger bl a  att området är en konstruktion som har 
institutionaliserats.30 I den andra huvuddelen diskuterar jag kring grundläggande 
antaganden (det för-givet-tagna) och hamnar i frågor som bl a  rör 
verklighetsuppfattningar (ontologi). Jag uppfattar därför att jag under arbetets gång i 
allt högre grad tvingas ta ställning till olika aspekter av socialkonstruktionismen.31 Det 
innebär att jag under arbetet med första och andra huvuddelarna har gjort en 
"tankeglidning" inom socialkonstruktionismen.32  
 
Jag vill med hjälp av Barlebo Wennebergs framställning försöka illustrera min egen 
tankeglidning (eller mognadsprocess) i detta avseende. 33  Han hävdar nämligen att det 
finns fyra olika slag av socialkonstruktivism och att det råder en begreppsförvirring 
och en tankeglidning mellan dem.34 Genom att kategorisera begreppet i vad han kallar 
fyra olika grader av positioner eller radikalitet ("socialkonstruktivism I - IV") försöker 
han visa att det kan tolkas på olika sätt.35  
 
I korthet beskriver han "socialkonstruktivism I" som ett allmänt kritiskt perspektiv. Det 
går ut på att avslöja att något som på ytan förefaller naturligt eller som ett resultat av 
en naturlig process inte är det. Under en naturlig yta göms en komplicerad social 
påverkan som det kan vara svårt att upptäcka.  
                                              
30 Det torde framgå av kommande text att jag ser s k institutionell teori som en del av 
socialkonstruktionismen. 
31 Den uppmärksamme läsaren kommer att märka att både termen "socialkonstruktionism" och termen 
"socialkonstruktivism" förekommer i texten. Den senare hör enligt Johansson, 2001, s 51, "alldeles 
särskilt samman med Piagets utvecklingspsykologi" medan den första termen enligt författaren "har 
sitt ursprung" hos Berger & Luckman, 1966. Jag väljer att använda den term som tycks ligga närmast 
mina egna referenser inom området (socialkonstruktionism) när så är möjligt.  
32 Se Barlebo Wenneberg, 2001. 
33 Den följande framställningen kring de olika typerna av socialkonstruktivism bygger på Barlebo 
Wenneberg, 2001, s 13-15, 57-99 och 103-111.  
34 Författaren (eller översättaren?) använder begreppet "socialkonstruktivism". Därför väljer jag också 
att använda denna term när min text bygger på denne författares framställning. Detta ställningstagande 
får illustrera den förvirring som tycks råda kring begreppet. En annan illustration är att begreppet 
ibland skrivs ihop till ett ord och ibland som två ord. 
35 Andra som t ex  Steyaert, 1995, s 164-167, diskuterar kring andra typer av inriktningar av 
socialkonstruktionismen. Han nämner inriktningar som han kallar A narrative construction of reality 
och A social psychology of organizing. 
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Ett exempel från ÄB-delen skulle kunna vara att inte se framväxten och utvecklingen 
av ämnesområdet som determinerad på ett på förhand bestämt sätt (t ex  som ett 
uttryck för ekonomisk rationalitet) utan att i stället t ex  lyfta fram att relevanta 
aktörers intressen och deras världsbild bestämt inriktning och utveckling.  
 
Enligt B W används "socialkonstruktivism I" ofta i situationer där man vill 
komplettera mera traditionella perspektiv och teorier för att få ett perspektiv som kan 
öppna upp eller bryta ner traditionella föreställningar.36 Denna form rymmer därför 
möjligheter att betrakta fenomen på olika och många gånger intressantare sätt. I detta 
ligger också enligt författaren socialkonstruktivismens problem. När man har 
dekonstruerat det uppenbara och de naturliga kategorierna kommer frågan hur långt 
man kan gå och när man ska sluta? Det finns vad författaren kallar en "förödande 
logik" i detta som omöjliggör föreställningar om det naturliga ("allt" är ju konstruerat) 
och som av egen kraft inte har något att erbjuda istället (ett tomrum). Här kommer 
författarens resonemang om tankeglidning in i bilden. Jag återkommer till detta lite 
längre fram efter en längre och som jag tror nödvändigt framställning för att förstå 
metaforen i att se socialkonstruktivismens steg I - IV som ett sluttande plan.  
 
"Socialkonstruktivism II" beskriver författaren som olika teoretiska förklaringar av hur 
den sociala verkligheten fungerar och som ett svar på det "tomrum" som 
"socialkonstruktivism I" lämnar efter sig. Därför kopplas enligt författaren dessa två (I 
och II) ofta samman med varandra. Socialkonstruktivism I utgör ett kritiskt perspektiv 
av det sociala medan socialkonstruktivism II mera tjänar som en förklaring av det 
sociala i sig.  Den första dekonstruerar medan den andra konstruerar. 
Socialkonstruktivism II hävdar att de företeelser som inte är naturliga är sociala och 
kan förklaras med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder. De tycks i grunden bestå 
av ett stort antal teoretiska förslag om hur det sociala fungerar och är uppbyggt. B W 
ser t ex  Berger & Luckmans teorier som den första moderna formen av 
socialkonstruktivism II.37 De använder tre centrala begrepp (externalisering, 
objektivering och internalisering) för att koppla samman tre påståenden vilka utgör 
grundvalar för deras teori (samhället är en mänsklig produkt, samhället utgör en 
objektiv verklighet och människan är en social produkt).38 
 
I ÄB-studien inspireras jag av Berger & Luckmans tankemodell för hur sociala 
verkligheter konstrueras. Jag använder deras begreppsapparat för att förklara vad jag 
gör. Särskilt betonar jag i texten att utsagorna från dem jag kallar för ämnesbärare är 
externaliseringar. Hela texten kring ÄB-studien ser jag som ett exempel på och ett 
försök att tillämpa Berger & Luckmans tankegångar. Jag inte bara externaliserar 
akademikers föreställningar kring ekonomistyrning utan jag medverkar också i 
processer som rör både objektivering och internalisering. Jag formar t ex  den rapport 
som ÄB-delen utgör (med typifieringar och kategoriseringar) och refererar till vad 
andra tidigare skrivit.  
                                              
36 Jag använder i fortsättningen B W som beteckning för Barlebo Wenneberg, 2001. 
37 Berger & Luckman, 1966, ser jag som något av en huvudinfluens i första avsnittet.  
38 För en mera utförlig beskrivning se Teoretisk förankring i ÄB-delen. 
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B W hävdar att Berger & Luckmans teori innehåller minst två olika slag av 
konstruktioner. Dels en kring den sociala verkligheten (där vanor, externalisering, 
roller, institutioner och objektivering skapar en sådan) och dels en kring subjektiva 
upplevelser (den sociala världen internaliseras under socialisationen). Det innebär två 
olikartade konstruktioner. Den första har en kausal och omedveten karaktär och 
förutsätter inte någon medveten aktör medan den andra är en tankemässig (han kallar 
den för idealistisk), medveten och subjektiv konstruktion av en medveten aktör. B W 
menar att den första typen av konstruktion (den omedvetna) står för 
socialkonstruktivism i strikt bemärkelse medan den andra (medvetna konstruktionen 
av den subjektiva verkligheten) har en tendens att röra sig "i riktning mot" som han 
säger en mer ontologisk position. Det innebär att det inte bara är den subjektiva 
uppfattningen om verkligheten utan själva verkligheten som ses som konstruerad. Han 
menar att eftersom vår kunskap om världen anses vara socialt konstruerad kan detta 
lätt även medföra att verkligheten i sig ses som socialt konstruerad.39 Detta är enligt 
honom inte helt oproblematiskt och författarens åsikt tycks vara att Berger & 
Luckmans uppdelning i skillnader mellan kunskap om verkligheten och om det vi 
anser vara kunskap om verkligheten är svår att upprätthålla.40 Han menar att 
förklaringar kopplade till socialkonstruktivism II har en tendens att röra sig i en 
riktning mot en punkt där teorin också kommer att ge upphov till kunskapsteoretiska 
konsekvenser. Det leder över till vad han ser som nästa position inom 
socialkonstruktivismen.   
 
"Socialkonstruktivism III" är enligt B W en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär 
att kunskap om verkligheten bestäms av sociala faktorer som makt och intressen. De 
ligger bakom vad som kommer att betraktas som kunskap i vårt samhälle. Detta sker 
när skillnaderna mellan kunskap och det som uppfattas som kunskap suddas ut d v s  
när socialkonstruktivismen glider över i en kunskapsteoretisk position. Min tolkning är 
dock att författaren höjer ett varningens finger där han menar att det är viktigt att skilja 
mellan kunskap om den sociala verkligheten och den fysiska naturliga verkligheten. 
Enligt honom finns socialkonstruktivism III alltså i två upplagor. Den första (som jag 
här benämner III A) rör konstruktion av kunskap om sociala verkligheter och är en 
utveckling av den typ av teorier som t ex  Berger & Luckman står för.41  Där är 
utgångspunkten att försöka förstå vad ett samhälle eller en social verklighet är. Den 
andra versionen (III B) är enligt B W mera radikal och innebär att det inte finns någon 
naturlig koppling mellan vetenskaplig kunskap och den verklighet som denna kunskap 
säger sig beskriva. Detta ger en annorlunda bild av vetenskap kopplad till naturen. 
Uteslutande sociala och subjektiva faktorer bestämmer kunskapsutveckling och 
naturen har ingen betydelse i den vetenskapliga begreppsbildningen. All kunskap 
(inklusive den om naturen) bestäms i ett sådant perspektiv (III B) av sociala faktorer.  
 
I texten kring ämnesområdet försöker jag skapa förståelse kring ett socialt fenomen. 
Jag rör mig inom ett område med inriktning att konstruera kunskap kring vad jag ser 
                                              
39 Författaren tar upp detta igen i samband med socialkonstruktivism IV - se längre fram i texten. 
40 Berger & Luckman, 1966, behandlar enligt Barlebo Wenneberg endast det som hålls för kunskap.  
41 Berger & Luckman, 1966. 
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som en social verklighet. I det avseendet utgör mitt resonemang ett exempel på en föga 
radikal ståndpunkt vad gäller en socialkonstruktionistisk kunskapssyn (d v s synsätt III 
A). Min inställning är att en förutsättning för att ekonomistyrning ska fungera som ett 
ämnesområde är beroende av om ett antal människor (kanske främst) i den akademiska 
världen tror på detta som en vettig konstruktion. Det räcker inte med att någon eller 
några subjektivt tror på detta utan det måste alltså finnas subjektiva meningar som är 
gemensamma och delas av ett större antal aktörer. Jag uppfattar därför att områdets 
existens är beroende av att det finns ett antal människor som tror på det. Min 
uppfattning är alltså att texten inte rör någon fysisk verklighet utan endast vad jag 
beskriver som människors egna och delade föreställningar. Det här gör t ex  att jag 
avstår från att problematisera Berger & Luckmans synsätt att kunskap är fråga om det 
som vi håller för kunskap. Jag menar därmed att jag också avstår från att ansluta mig 
till den mera radikala varianten av socialkonstruktivism (III B).  
 
B W s fjärde position ("socialkonstruktivism IV") rör ontologi eller hur vi människor 
ser på verkligheten. Han menar att det går att urskilja två motsatta synsätt som rör 
ontologiska ståndpunkter. Den ena (realism) innebär att verkligheten existerar 
oberoende av människors kunskap om den och den andra ståndpunkten (idealism) går 
ut på att grunden för verkligheten är människors idéer om den. Den tidigare nämnda 
versionen av socialkonstruktivismen (III A) som rör sociala fakta utgår enligt 
författaren från en idealistisk ontologisk position eftersom utgångspunkten är att den 
sociala verkligheten skapas genom människors uppfattning och kunskap om den. Även 
den mera radikala varianten (III B) är möjlig att se som en ontologisk idealism och där 
alltså verkligheten i sig är socialt konstruerad och inte bara människors kunskap om 
den. Enligt BW är många socialkonstruktivister oklara vad gäller om de förespråkar en 
idealistisk ontologi eller inte. Författaren hävdar därför att det finns åtminstone två 
olika typer av föreställningar kring hur en socialkonstruktivistisk ontologisk position 
ser ut. Han menar att med en socialkonstruktivism IV tillämpad på den sociala 
verkligheten kan vad han kallar en "mild" form av idealism accepteras. Den sociala 
världen består både av ett fysiskt mänskligt beteende och av de intentioner människor 
lägger i detta beteende. Det är fråga om något som är både reellt och konstruerat. 
Därför hävdar B W att en ontologisk idealism tillämpad på den sociala verkligheten är 
ett rimligt ställningstagande. Däremot menar han att en socialkonstruktivism IV 
tillämpad på naturen inte ger någon hållbar position utan snarare ger upphov till 
problem.  
 
Detta illustrerar den sista delen i vad B W  kallar för en "tankeglidning". Han beskriver 
socialkonstruktivismens olika positioner (I - IV) på ett sätt som för tankarna till ett 
sluttande plan. Det uppstår en tankeglidning från första positionen mot ett allt mera 
radikalt synsätt. Socialkonstruktivismen innebär enligt honom att man börjar med en 
oskyldig ståndpunkt (kritiskt perspektiv - I) och glider allt mer över i en mycket 
radikal position (ontologi - IV) utan att det på vägen "utför det sluttande planet" (via 
social teori - II och kunskapsteori - III) finns några naturliga hållpunkter som gör det 
möjligt att hoppa av. Författaren rekommenderar därför att man bör sätta "klackarna i 
backen" och hoppa av (få stopp på glidningen). Själv stoppar han glidningen mitt i 
socialkonstruktivism III och IV och accepterar att den tillämpas på den sociala världen 
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men inte på naturen. Socialkonstruktivism I, II och den del av III och IV som rör den 
social världen är vad han säger "OK". Han ser vetenskaplig kunskap om naturen som 
inte enbart socialt konstruerad och därför säger han att den del som rör naturen inom 
positionerna III och IV är "problematisk". Jag uppfattar att B W inte är ensam om detta 
ställningstagande utan att även andra författare har satt klackarna i backen och 
markerat att de inte använder konstruktionismen för att förklara en materiell 
verklighet.42 
 
En tankeglidning av den typ som B W  beskriver återspeglas också i min 
framställning. Jag dekonstruerar och konstruerar den teoretiska ekonomistyrningen i 
den första delen kring ÄB-studien på det sätt som B W beskriver för 
socialkonstruktivism I och II. I texten kring den andra huvuddelen diskuterar jag kring 
tänkbara influenser och en förnyelse av området. Jag inspireras av några nyare 
praktiska tillämpningar men upptäcker att även en allmän teoretisk utveckling inom 
företagsekonomin (teori) har betydelse för mitt sätt att konstruera.43 Särskilt som jag 
allt mer hamnar i diskussioner kring grundläggande teoretiska utgångspunkter  tvingas 
jag bl a  ta ställning till socialkonstruktionismen som ontologiskt antagande. Jag 
uppfattar därmed att jag är inne på en tankeglidning av den typ som beskrivits ovan.  
 
Jag gör i andra huvuddelen en mental isättning av klackarna i backen ungefär på 
samma sätt och på samma ställe som B W beskriver.44 Det verkar rimligt eftersom jag 
väljer att se ämnesområdet som ett socialt fenomen. Samtidigt inser jag att jag därmed 
markerar en viss grad av ontologisk idealism d v s  att jag ser det som skapat genom 
människors uppfattning om och kunskap kring det. Detta ger upphov till funderingar 
kring karaktär och inriktning på de utgångspunkter som jag i övrigt diskuterar. Mitt 
intryck är att det företagsekonomiska området som helhet under senare år har influeras 
av teoretiska synsätt (ofta beskrivna som postmodernistiska) vilka helt eller delvis 
förespråkar en ontologisk idealism. Däremot tycks fortfarande en main-stream-
tradition inom ämnesområdet snarast vara präglad av en ontologisk realism d v s  att 
verkligheten består av någon sorts substans som anses existera oberoende av 
människors kunskap om den.  För mig innebär därför avhandlingsarbetet alltså inte 
bara en tankeglidning inom socialkonstruktionismen utan också en glidning mot eller 
kanske snarare ett begränsat ställningstagande för en viss ontologisk idealism. Detta på 
ett sätt som avviker från gängse föreställningsramar inom huvudinfluensen. Jag 
uppfattar därför att anammandet av en "mild" form av socialkonstruktionistiskt synsätt 
får stora konsekvenser för hur jag diskuterar och ser på den verklighet som denna del 
av ämnesområdet utgör och även på den kunskap som skapas där. Denna glidning 
inom "socialkonstruktivism III och IV" återspeglas särskilt i det avslutande 
textavsnittet i andra huvuddelen där jag för fram mina reflektioner kring styrning och 
utveckling av ämnesområdet. 

                                              
42 Se t ex  Gustafsson, 1999, s 296.     
43 Att jag över huvud taget intresserar mig för socialkonstruktivism ser jag som en spegling av en 
allmän utveckling inom det företagsekonomiska ämnesområdet. Jag liksom många andra har tagit 
intryck av ett tankeflöde under senare år där jag uppfattar att socialkonstruktivismen ingår som en 
viktig del.   
44 Utan att i texten explicit ange det. 
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Som framgår av texten ovan utgör inriktningen mot tolkning/reflektion och 
socialkonstruktionism viktiga och grundläggande ställningstaganden för inriktningen 
på studierna och för hur jag ser på ämnesområdet. I texten använder jag också andra 
teoretiska konstruktioner som t ex  institutionell teori och tankar från författare som 
Foucault och Latour. För mig finns där synsätt som är användbara för att tydliggöra 
och lyfta fram olika aspekter inom ramen för min utgångspunkt i 
socialkonstruktionism. Jag försöker använda några teoretiska konstruktioner utan att 
för den skull hävda att de bör klassas som delar i ett sådant synsätt. Institutionell teori 
är t ex  användbar eftersom jag uppfattar att den uppmärksammar mänskliga 
konstruktioner och betonar det-för-givet-tagna. Jag använder den för att 
uppmärksamma och reflektera kring några outtalade och etablerade föreställningar 
inom ämnesområdet.45 På samma sätt använder jag Latours metafor om "svarta lådor" 
för att kunna diskutera om olika nivåer av föreställningar. Jag gör en gruppering i vad 
jag kallar det-för-givet-tagna och det outtalade på ett sätt som inte finns i Latours 
framställning. Metaforen om svarta lådor med öppna och stängda lock hjälper mig att 
föra en konkret diskussion kring i övrigt abstrakta fenomen. Jag lånar också vissa av 
Foucaults tankar i min text för att åskådliggöra några resonemang. Det är främst hans 
tankar kring olika övervakningsmekanismer som jag använder för att konkretisera min 
framställning.  
 
För att kunna genomföra studierna och skriva själva texten har jag också gjort ett antal 
andra överväganden och val som har med arbetssätt att göra. Det finns som sagt i 
första huvuddelen ett metodavsnitt där denna typ av frågor diskuteras. Jag tar därför 
bara ta upp några av dem som inte berörs där och som är viktiga för helheten. Jag 
börjar med att säga något om hur jag genomfört de båda studierna (Företag, 
ämnesbärare, VD och utsagor) och därefter tar jag upp något om hur jag gjort för att 
få fram en färdig text (Textkonstruktion). 
 

Företag, ämnesbärare, VD och utsagor 
 
Det finns många sätt att försöka fånga mänskliga föreställningar och konstruktioner. 
Jag har främst valt att göra det med hjälp av intervjuer med aktörer som jag uppfattar 
som centrala (i de sammanhang som de verkar) för konstruktioner kring ekonomi och 
styrning. I den första huvuddelens metodavsnitt finns en beskrivning av hur jag har 
gått till väga när jag genomfört intervjuerna. Jag motiverar där också varför jag valt att 
lyfta fram föreställningar hos några akademiker som jag kallar för ämnesbärare. I den 
andra huvuddelen är det ett antal praktiskt verksamma VD-personers föreställningar 

                                              
45 Utan att beröra enskilda aktörer (vilket för övrigt tycks vara en del av kritiken mot institutionell 
teori). 
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som är viktiga för framställningen.46 Jag har alltså genomgående försökt fånga vad jag 
ser som centrala aktörers konstruktioner kring mitt intresseområde. 47  
 
I första huvuddelen beskriver jag hur själva urvalet av ämnesbärare har gått till. Det är 
fråga om de två mest citerade personerna i svenska avhandlingar inom 
ekonomistyrningsområdet och ytterligare tio akademiker som av andra utpekats som 
viktiga för konstruktionen av området. För mig är det fråga om personer som är 
centrala för den fortgående konstruktionen av gemensamma föreställningar inom det 
akademiska ämnesområdet. En icke-akademiker skulle troligtvis framhålla att de är 
akademiker (disputerade) och naturligtvis också att alla är män. Jag ser dock gruppen 
som något mindre homogen. Några ämnesbärare är professorer, några är akademiker 
verksamma i konsultbranschen, några är aktiva forskare, några är  läroboksförfattare, 
några är relativt unga o s v. Att de av andra (disputerade akademiker och män) utpekas 
som viktiga för konstruktionen av ämnesområdet är grunden för deras deltagare i ÄB-
studien. I studien lyfts därför konstruktioner fram med en viss karaktär. Det är fråga 
om föreställningar med en akademisk inriktning och kanske till viss del också sådana 
som företräder det etablerade eller bestående.48 Självklart finns det även andra 
personer och grupper som deltar i den pågående konstruktionen av 
ekonomistyrningsområdet som t ex adjunkter och konsulter. De kommer dock inte 
direkt till tals i ÄB-studien.     
 
Vad gäller urval av företag och VD-personer i andra huvuddelen är en viktig 
förklaring att det har styrts av access. Att nyare företag i nyare branscher är intressanta 
hade jag tidigt klart för mig. Jag ville hitta nyare (och för mig obekanta) praktiska 
tillämpningar som kunde ge input till reflektioner kring förnyelse. Det visade sig dock 
att det fanns praktiska svårigheter att få "komma in" i vissa av dem. Jag försökte till en 
början få till stånd möten med VD-personer i de mest skilda typer av företag.49 Min 
erfarenhet av denna första sökprocess är att det är svårt att få till möten med VD-
personer via brev och telefon. Vänliga sekreterare och andra medarbetare utgör 
effektiva "brandväggar". Budskapet är att ledare i nyare företag i nyare branscher 
liksom de flesta andra ledare är strängt upptagna personer. Efterhand inriktades mitt 
sökande mot TV-produktionsbolag och biotech-företag eftersom jag där med hjälp av 
e-mail fick den "dörröppnare" som jag behövde för att få till stånd ett antal möten med 

                                              
46 I texten kring TV-produktionsbolagen motiverar jag varför jag valt att koncentrera mig på VD-
personer. 
47 Centrala i den meningen att de genom sin position har möjlighet (får eller tar sig 
sändningsutrymme) att externalisera  sina föreställningar och därmed också påverka andras 
konstruktioner.  
48 Jfr begrepp som "gatekeepers"!  
49 Sökintresset koncentrerades till en början på beskrivningar av nyare företag i nyare branscher med 
hjälp av uttryck som t ex  "den nya ekonomin", "upplevelseindustri", "snabbväxande företag" och "nya 
företag". 
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VD-personer.50 Jag hade på så sätt turen att få träffa ett antal intressanta personer i 
intressanta företag med intressanta föreställningar kring sin verksamhet.51 
 
Min sökriktning mot nyare företag och branscher gör att jag hamnar i företag där 
styrningen kan uppfattas som diffus eller rent av obefintlig. Jag söker praktiska 
tillämpningar utanför det etablerade och traditionella och konsekvensen av detta blir 
att konventionella föreställningar kring styrning kanske inte riktigt passar in. Jag söker 
exempel på styrning utanför traditionen (i det "nya" och "spännande") och "hittar" 
sådan fast den kanske är av en annan art. Jag "hittar styrning" där traditionen ser t ex  
"kontext" och "icke-styrning". Detta ger mig underlag för tankar och reflektioner kring 
en annan typ av styrning. Jag reflekterar kring tänkbara orsaker till varför vissa typer 
av föreställningar inte ryms inom ämnesområdet och gör det i termer av det-för-givet-
tagna och det outtalade. Mina bidrag i detta avsnitt ligger till stor del i att diskutera 
styrning utanför sådant som vanligtvis uppmärksammas inom huvudtraditionen som 
 t ex  användning av milestones och ett visst sätt att använda budget (jag utvecklar 
detta i avhandlingens avslutande del). Detta förhållningssätt färgar mitt sätt att 
beskriva TV-produktionsbolagen och biotech-företagen (även om jag använder 
etablerade föreställningsramar i texten). Beskrivningarna innehåller därför en hel del 
aspekter som traditionellt ligger utanför ekonomistyrningsområdet.  
 
Beskrivningarna är för mig en del i det empiriska materialet med koppling till mitt 
intresseområde. Underlaget för dem är ett antal företagsbesök där intervjuer med VD-
personer har genomförts. I underlaget ingår också samtal med personal, studier av 
internetsidor och internt företagsmaterial samt genomgång av årsredovisningar och 
tidningsartiklar med direkt koppling till de olika bolagen.   
 
Jag har genomgående i de båda huvuddelarna använt samma metod för hur 
intervjuerna genomförts, hur de skrivits ut och hur jag tolkat innehållet i dem. Jag 
använder en enkel fråga för att sätta igång ett samtal kring ekonomi och styrning och 
därefter "parerar" och styr jag samtalet i min intresseriktning. De bandinspelade 
intervjuerna skrivs ut ord för ord.52 Jag försöker skaffa mig en förståelse och känsla för 
innehållet genom att lyssna på banden, läsa utskrifter och genom att i utskriften 
markera t ex  kategorier, teman och intressanta formuleringar. Hur jag gjort detta 
beskrivs utförligare i första huvuddelens metodavsnitt.  
 

                                              
50 Dessa företag är med traditionella mått små och VD-personerna omges därför inte av skyddande 
strukturer och hierarkier vilket kan vara en av flera förklaringar till att jag så enkelt fick tillgång till e-
mail adresser och därmed direktkontakter till dem. Eller var det slumpen? 
51 Mitt intryck är att det rent allmänt är svårt att få till personliga möten med VD-personer men också 
att när väl möten äger rum så präglas de inte av någon tidsbrist. Vid intervjutillfällena som ligger till 
grund för den här avhandlingen har VD-personerna (och även ämnesbärarna) mycket vänligt avsatt 
den tid som behövts för att intervjun ska kunna slutföras oavsett vad som sagts om tidsåtgång på 
förhand. Det tycks vara roligt för VD-personerna att träffa någon som vill prata med dem om deras 
föreställningar kring sådant som de arbetar med. 
52 En av intervjuerna har jag inte kunnat skriva ut ord för ord eftersom ett "tekniskt missöde" gjorde att 
innehållet på bandet raderades. Kvar finns dock mina minnesanteckningar från själva intervjutillfället 
liksom de jag gjorde direkt efter en första genomlyssning av det inspelade samtalet. 
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Det talade ordet, minnesanteckningar och utskrifter av intervjuer lägger tillsammans 
med annat empiriskt material grunden för min egen förståelseutveckling. Till den 
kommer också en annan viktig del nämligen konstruktionen av den text som utgör de 
båda huvuddelarna.  
 

Textkonstruktion 
 
För mig innebär det ett stort steg att utifrån de båda studiernas empiriska material få 
fram en text. Det är fråga om en konkret (praktisk) forskningsprocess och ett 
mödosamt konstruktionsarbete där språket har en central roll. Det handlar i mitt fall 
om att tolka och överföra några människors föreställningar till en greppbar 
textmassa.53 Min uppgift är också att för en tänkt läsare (ekonomistyrare) göra det på 
ett givande och trovärdigt sätt.54  Det är en tolknings- och konstruktionsprocess som bl 
a  innebär att jag tvingas till ett antal val som får betydelse för hur texten presenteras.  
 
För att överhuvudtaget kunna diskutera och åskådliggöra mänskliga föreställningar 
använder jag olika typer av kategoriseringar. De tjänar som viktiga uppdelningar och 
referenspunkter i texten.  
 
Ett exempel på detta är att jag i texten kring ÄB-studien låter några tolkningar av 
innehållet i det empiriska materialet bilda kategorier. Det ger en ram och får 
tillsammans med fylliga citat markera olika föreställningar.55 I texten som handlar om 
TV-produktionsbolagen lånar jag kategorier från en traditionell och inom 
ämnesområdet etablerad teoretisk föreställningsram. Den ger en struktur åt 
beskrivningen och skapar en viss förståelse för styraspekter i TV-produktionsbolag.56 I 
den del som handlar om biotech-företag låter jag texten till stor del följa de 
intervjuades framställningar och använder även några av deras illustrationer för att 
illustrera utsagorna. Mina efterföljande reflektioner relaterar jag både till traditionella 
föreställningar och till några som säger sig vara modernare konstruktioner.57 
Uppdelningen får tjäna som referenspunkt i mina försök att tolka, förstå och belysa 
styraspekter i de aktuella företagen. Jag försöker alltså med hjälp av både nyare och 
äldre referensramar uppmärksamma olika aspekter av styrning inom både TV-
produktionsbolag och biotech-företag.  
  

                                              
53 Jag ser textproduktionen som en språkutveckling och som en del i metoden. Jfr t ex  Lindholm, 
1999, som talar om utveckling av det vetenskapliga språket, Birgerstam, 2000, som lyfter fram 
skissandet som en del i att skapa kunskap eller förståelse (s 13, "att skissa är att kunskapa") och 
Salzer-Mörling, 1998, som beskriver textproduktion som ett sätt att konstruera någon form av 
igenkännbar ordning.  
54 Czarniawska, 1999, s 15-17, talar om "den narrativa kunskapen" som det mest spontana sättet att 
omarbeta mänskliga erfarenheter. 
55 Av texten framgår att jag inspireras av den s k  Grounded Theory-skolan. 
56 Jag använder en välbekant föreställningsram (ofta beskriven som byråkrati, marknad och 
företagskultur) och som bl a  Ouchi, 1980, använder för att diskutera styrning. 
57 Jag använder där några nyutkomna läroböcker för att lyfta fram några konstruktioner som säger sig 
beskriva en modern ekonomistyrning.  
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Ett annat val är att jag under arbetets gång utsatt de olika delarna för 
seminariebehandling. Mina texter har fortlöpande granskats av en större krets 
akademiska aktörer. Den första huvuddelen har både i delar och som helhet 
seminariebehandlats vid olika lärosäten.58 Även de olika delarna i VD-delen har 
presenterats i olika akademiska sammanhang.59 Detta gör att textproduktionen 
påverkats av reaktioner från andra aktörer (i första hand) inom ämnesområdet. Jag ser 
därför texten som ett resultat av en konstruktionsprocess påverkad av andra.  
 
Ytterligare ett val är att jag i texten väljer att använda olika typer av omskrivningar för 
att beteckna personer, lärosäten och företag. Jag använder beteckningar som 
ämnesbärare för olika akademiker, Alfa och Beta för olika lärosäten, CEO för olika 
företagsledare samt påhittade företagsnamn som UtvecklingTV och Medica. Jag 
anonymiserar därmed både personer, lärosäten och företag av hänsyn till berörda 
personer och institutioner helt enkelt därför att jag inför intervjuerna lovade att hantera 
det empiriska materialet på detta sätt. En konsekvens av förfaringssättet är t ex  att jag 
avstår från att använda vissa sifferuppgifter för att inte riskera att röja vilka företag det 
är fråga om. Av samma skäl avstår jag från att diskutera kring enskilda akademiker, 
enskilda produkter eller TV-produktioner och använder också företagsinternt material 
med stor försiktighet. Jag avstår medvetet från den "krydda" och närhet som jag tror att 
texten skulle kunna få om jag skrivit ut sådana saker i klartext.60 Avgörande för 
ställningstagandet är att jag tror att eventuella "klartextkryddor" i texten inte bidrar till 
större trovärdighet i mina resonemang rörande ekonomistyrningsområdet. Jag ser det 
därför som en utmaning att utforma texten på ett intresseväckande sätt utan att behöva 
använda några "klartext-fakta". 
 

Tillvägagångssätt 
 
I den tidigare framställningen kring poänger och bidrag finns vad jag ser som en 
bärande tanke genom avhandlingen. I korthet innebär det att en nyfikenhet och 
förvirring startade ÄB-studien och att en viktig poäng därifrån är tolkningen att jag 
uppfattar en pragmatisk huvudinfluens. Det är en lärdom som jag sedan använder som 
en viktig grund för VD-studien. Jag inspireras i den första huvuddelen av tolkande- 
och socialkonstruktivistiska ideal utan att egentligen förutse vilka konsekvenser detta 
får för mina studier. I den andra huvuddelen tvingas jag dock i större utsträckning ta 
ställning till vad mina inspirationskällor innebär. 
 

                                              
58 Vid konferenser som t ex "Ekonomistyrning i flödesorienterad verksamhet" i Köpenhamn och 
seminarier vid handelshögskolorna i Göteborg och Stockholm och även vid ett slutseminarium vid 
högskolan i Gävle i samband med att den delen examinerades som licentiatuppsats.  
59 Vid t ex  "Nordisk Företagsekonomisk Ämneskonferens" i Uppsala, "Ekonomistyrning i 
flödesorienterad verksamhet" i Västerås och seminarier vid KTH, Högskolan i Gävle och 
Handelshögskolan i Göteborg. 
60 Mitt material har i många sammanhang mottagits med stor nyfikenhet kring enskilda detaljer. 
Människor har t ex  spekulerat i vem som sagt vad och vilka TV-produktioner det kan röra sig om.  
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När jag går vidare med den söker jag medvetet empiri som ligger utanför  
konventionella föreställningar inom ämnesområdet. Praktiska omständigheter gör att 
det blir TV-produktionsbolag och biotech-företag. En viktig lärdom därifrån är att 
processer kring mänskliga aspekter tyckts stå i centrum och i stor utsträckning styra 
vad som sker i dessa bolag. En formulering som jag använder är att ekonomin sätter 
ramar medan kreativitet, förnyelse och kompetens ger innehåll i verksamheter. Detta 
är för mig en viktig lärdom eftersom huvudinfluensen närmast bortser från aspekter 
som innebär ett bemyndigande av mänskligt agerande (oproblematiskt). Jag diskuterar 
därför kring huvudinfluensen och menar att den inte tycks ha någon större relevans för 
nyare arbetssätt inom industriföretag och för nyare typer av företag. Jag söker 
förklaringar i vad jag kallar det-för-givet-tagna och det outsagda och lyfter fram att 
huvudinfluensen bygger på synsätt som har sin grund inom naturvetenskapen. Jag 
glider därmed över i resonemang kring grundläggande synsätt och tvingas också själv 
ta ställning till ett antal frågor av grundläggande vetenskaplig karaktär som t ex  
verklighets- och kunskapssyn. Min framställning utmynnar i att jag lyfter fram 
socialkonstruktivismen som ett alternativ och komplement till naturvetenskapliga 
synsätt. I och med detta blir mina utgångspunkter och inspirationskällor i 
socialkonstruktionismen från första huvuddelen en viktig beståndsdel i den andra 
huvuddelens slutdiskussion. Min tidigare framställning rörande en tolkande 
konstruktionistisk ansats innebär därför inte bara ett metodresonemang utan också en 
bakgrundsbeskrivning till vad jag vill beskriva som ett huvudbidrag i andra 
huvuddelen.   
 

Läsanvisning 
 
Den tidigare framställningen kring poäng och bidrag följer som jag tidigare sagt 
avhandlingens disposition. Min tanke är att båda huvuddelarna ska kunna läsas 
fristående liksom de tre mindre delarna inom den andra huvuddelen. Detta ställer krav 
på att en läsare på ett enkelt sätt ska kunna orientera sig i texten. Jag vill därför till sist 
ge en kortfattad överblick över det fortsatta innehållet: 
 
Första huvuddelen  (ÄB-studien) 
 
bilder av ett ämnesområde 
 
inledning  (del I) bl a  syfte, teoretisk förankring och  
   metoddiskussion 
 
inombelysning  (del II) uppdelning i ekonomistyrningens  
   sammanhang, tankeinnehåll och teman 
 
utombelysning (del III) institutionell belysning  
 
summering och (del IV) poänger och bidrag 
kommentarer 
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Andra huvuddelen   (VD-studien) 
 
produktion av underhållning TV-produktionsbolag  
  
produktion av hälsa  biotech-företag 
  
produktion av ekonomisk styrning diskussion kring innehåll och 

utveckling  
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Bilder av ett 
ämnesområde 

 
 
 
 
 

Inledning (del I) 
 
 
 
 
Ur Nationalencyklopedin:1 
 
ekonomistyrning, eng. financial control eller management control, avsiktlig påverkan på en 
verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål. Dessa kan avse 
räntabilitet, ”värde för pengarna” (eng. ”value for money”), likviditet, soliditet, begränsning av risker 
e.d. Ekonomistyrning omfattar dels planering med hänsyn till förväntade förhållanden och parering 
mot oväntade händelser, dels uppföljning och utvärdering med rapporter och nyckeltal. Som 
ekonomiska styrmedel kan priser, belöningar och intern konkurrens utnyttjas. Information om 
resursåtgång, kostnader, priser, marknadspotential m.m. hämtas ur framför allt ekonomidatasystemet 
men även ur andra källor. Ansvariga stabsfunktionärer för ekonomistyrning är ofta controllers. Jfr              
ekonomisystem.   
 
ekonomisystem, benämning på de formaliserade delarna av en organisations ekonomistyrning. 
Ekonomisystemet omfattar normalt system för budgetering, kalkylering och redovisning samt de 
därtill hörande försystemen av typ reskontror. Kalkylsystemen har olika karaktär beroende på 
verksamhetens art: produktkalkyler i industriföretag och projektkalkyler i t.ex. bygg- och 
uppdragsverksamhet. Ekonomisystemet omfattar såväl processer som informationssystem. Om en del 
av systemet är datoriserad kallas denna del ekonomidatasystem. 
 
Författaren till ovanstående rader säger: 
 
”De sju - åtta rader som jag tror står på ekonomisk styrning i Nationalencyklopedin, 
jag tror inte att jag överdriver om jag säger att det ligger nog 25 timmars arbete 
bakom, av (medförfattaren) och mig...........Det var fruktansvärt svårt att skriva de 
orden, de termerna, och det anknyter till ....att det inte finns någon normgivande i 
sammanhanget.” 2 

                                              
1 Nationalencyklopedin, femte bandet, s 351. 
2 Ur intervju 980112 med författaren. Utdragen ur Nationalencyklopedin är skrivna av två personer 
som båda ingår i denna studie. 
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1.  Ekonomistyrning i omvandling 
 
I slutet av 90-talet blev jag vid ett flertal tillfällen uppmanad att ge konkreta 
lösningsförslag på ekonomistyrningsproblem. Jag märkte att det var svårt att ge färdiga 
lösningar och hamnade ofta i resonemang som slutade med att jag sade ungefär att det 
beror på vad ni vill. Jag mötte också företagsledningar som uppenbarligen inte förstod 
vad jag menade när jag talade om ekonomistyrning. Jag försökte med ord beskriva 
något av innehållet och upptäckte att det inte var lätt. Vid samma tid tyckte jag också 
att nya kursplaner behövdes för högskolans kurser i ekonomistyrning men fann det 
svårt att avgöra vad kurserna skulle innehålla.  
 
Dessa situationer illustrerar något av den förvirring kring innehållet i ämnesområdet 
som jag upplevde. Det tycktes inte längre på ett självklart sätt knytas till s k  
traditionell ekonomistyrning.3 En grundläggande förändring tycktes vara på gång vad 
gällde innehåll jämfört med tidigare. Det verkade rymma det mesta och jag uppfattade 
att innehållet allt mer kommit att närma sig företagsekonomin som helhet. 4 Tecken 
fanns som pekade mot att även andra delade min vilsenhet och att ekonomistyrningen 
hade förändrats.5  
 
Ett exempel som tyder på att innehållet i ekonomistyrningen har ändrat karaktär kan i 
efterhand hämtas från förorden till Controllerhandbokens fem första upplagor.6  I 
förorden till de tre första upplagorna riktas intresset i första hand mot att etablera en 
enhetlighet kring controllerns roll i företagen. Innehållsmässiga aspekter kring 
ekonomistyrning diskuteras inte. Den delen förefaller oproblematisk. Däremot 
diskuteras nya synsätt och innehåll i förorden till fjärde och femte upplagorna. 
Process- och flödesorientering nämns t ex  i fjärde upplagans förord medan andra mått 
än rent finansiella och det s k  balanserade styrkortet tas upp i förordet till den femte. 
Förändringen i skrivsätt mellan den tredje och fjärde upplagan uppfattar jag som ett 
tecken på en begynnande debatt kring innehållet i ämnesområdet. 7  
 

                                              
3 Vad som uppfattas som s k  traditionell ekonomistyrning får sin belysning i den fortsatta 
framställningen. 
4 Greve, 1997, hävdar t ex  att det ”skett en utvidgning av ekonomistyrningens domän under de senaste 
20 åren”.   
5 Se Johansson, C, & Nilsson, HE, & Nilsson, K, & Samuelson, LA, & Skötte, H, & Åkerman, K, 
1993, där författarna ser en risk i den dåvarande utvecklingen att ekonomistyrning ”kan komma att 
likställas med företagsekonomi i dess helhet”.  
6 Andersson, J, (red),1986 och 1987, Samuelson, L A, (red), 1989, 1992 och 1996. Under 1999 kom 
också en sjätte upplaga. Controllerhandboken kan beskrivas som en standardbok vad gäller att 
förmedla föreställningar kring ekonomistyrning vid svenska universitet och högskolor.  
7 Samuelsson anger i introduktionskapitlet till upplaga 5 att Controllerhandboken har genomgått två 
”faser” som han kallar det. Upplagorna 1 - 3  ser han som den första fasen och den kopplar han till 
vertikala styrprocesser. Den andra fasen, upplagorna 4 - 5, ser han som mera horisontellt inriktad vad 
gäller styrmål. 
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Min tolkning är att utvecklingen under 90-talet innebar grundläggande förändringar 
vad gäller innehåll i ekonomistyrningen. Innehållet hade inte på samma sätt debatterats 
tidigare och nya influenser kom snarare utifrån än inifrån ämnesområdet.8 
 
Traditionell ekonomistyrning ifrågasattes och nya fenomen pockade på 
uppmärksamhet inom området. 
 
En debatt kring innehållet i ämnesområdet pågick under en stor del av 90-talet (den s k  
Relevance-Lost-debatten9). Dessutom började nya fenomen dyka upp och kopplas ihop 
med ekonomistyrningen. I olika sammanhang diskuterades allt från budget, 
kalkylering och redovisning till TQM, BPR och JIT.10  
 
En möjlig tolkning av utvecklingsläget är att ämnesområdet genomgått en radikal 
omvälvning. En annan är av typen ”inget nytt under solen” d v s  det som förts fram 
som kritik och nyheter i debatten också i någon form har funnits tidigare. Någon form 
av förändring förefaller dock ha ägt rum inom ämnesområdet. Det tycks inte längre 
lika självklart knytas till system för budgetering, kalkylering och redovisning (se 
definitioner i Nationalencyklopedin s 19). Det är därför befogat att ställa frågan i 
vilken utsträckning som det fortfarande representerar en gemensam verklighet eller om 
det rent av ”har mist sin relevans”. Vad uppfattas som ekonomistyrning idag? 
 
Denna undran anger utgångspunkt och inriktning för den här rapporten. Jag försöker 
spegla något av läget inom ämnesområdet. Jag har valt att genomföra en studie där 
några centrala och välkända namn inom den akademiska världen utgör empiri. De har 
fritt fått tala kring det vi gemensamt betecknar som ekonomistyrning och deras 
berättelser ger bilder av ett ämnesområde.  
 
 
Ett ämnesområde 
  
Det akademiska utbildningsväsendet delas upp i ämnen och ämnesområden vilket är 
ett sätt att strukturera och skapa en gemensam karta över verksamheten. Många vet t 
ex  att ordet ekonomistyrning används för en viss ämnesmässig inriktning inom 
företagsekonomin. Termen är välkänd kanske främst för teoretiker men också för 
många praktiker. Trots det kan få ge den ett entydigt innehåll.  
 
Termen ekonomistyrning eller ekonomisk styrning11 tycks ha en stark hemvist i den 
akademiska världen. Den används där och uppenbarligen fungerar den att döma av 

                                              
8 Förändringarna för tankarna till Kuhn (1970, kap VI). Han talar bl a  talar om uppkomsten av 
anomalier vid paradigmskiften. 
9 Den s k  Relevance-Lost-debatten brukar vanligtvis relateras till Johnson & Kaplan, 1987, Relevance 
Lost, The Rise and Fall of Management Accounting. I denna bok framförs bl a  en del kritik mot vad 
som torde motsvara traditionell ekonomistyrning. 
10 Total Quality Management (TQM), Business Process Reenginering (BPR) och Just-in-Time (JIT). 
11 Båda termerna används i den akademiska världen. Tills vidare kommer ingen distinktion mellan 
dessa båda begrepp att göras i denna framställning. 
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dess spridning och tidsmässiga varaktighet. Den betecknar ett delområde inom 
företagsekonomin och artikuleras i form av t ex  benämningar på kurser, tjänster, 
seminarieverksamhet, avhandlingar och läroböcker.  
 
Företagsekonomi finns idag vid nästan alla högskolor i Sverige.12  Kurser ges på 
grundutbildnings-, fördjupnings- eller doktorandnivå där också benämningen 
ekonomistyrning används för att ange innehåll.13 Termen används även för att benämna 
och klassificera t ex litteratur, akademiska tjänster, seminarie- och 
föredragsverksamhet av olika slag. Ämnesområdet och den indelning av 
företagsekonomin som termen innebär används på ett självklart sätt. Benämningen 
tycks ha blivit så etablerad att den tas för given av aktörerna inom området. Jag 
uppfattar att få om ens några ifrågasätter eller debatterar denna ämnesmässiga 
indelningsgrund.  
 
Jag har valt att se ämnesområdet som en tankekonstruktion och ett sätt för människor 
att konstruera en social verklighet.14 Detta innebär att jag belyser innehållet i första 
hand utifrån människors tankar och föreställningar. Aktörer inom området får var och 
en ge termen ett innehåll.15 Föreställningar, uppfattningar eller bilder kring fenomenet 
finns hos de personer som kommer i kontakt med området. Dessutom finns 
ämnesområdet på olika sätt dokumenterat i den akademiska världen och i praktisk 
tillämpning. Detta utgör i huvudsak det sammanhang som jag väljer att fokusera för att 
belysa min undran. 
 
I rapportens första del (del I) diskuterar jag först något kring syfte eller driv. Därefter 
målar jag upp en bakgrundsbild över de utgångspunkter med vilka rapporten är 
skriven. Jag tar upp några nyckelbegrepp som social konstruktion, reflexiv tolkning 
och institutionell teori för att ge en bakgrund till de synsätt som sedan används i 
rapporten. Till sist redogör jag för de två olika perspektiv eller belysningar som jag 
använder för att belysa ämnesområdet. 
 
 
2.  Syfte eller driv 
 
Ett ämnesområde som ekonomistyrning förefaller alltså vara en svårfångad företeelse. 
Jag vill bidra till att explicitgöra, nyansera och tydliggöra existerande föreställningar 
kring den. I första hand kopplat till det tidigare beskrivna läget inom ämnesområdet.16 
                                              
12 En överblick finns t ex  på: http://www.abo.fi/norden/ekonomi/ekonomi.htm#S 
13 En Internetsökning (http://www.abo.fi/norden/ekonom/ekonomi.htm#S) av kursutbudet hos de 24 
olika högskolorna i Sverige där det är möjligt att studera företagsekonomi visar att 22 av dessa 
använder beteckningen ekonomistyrning eller ekonomisk styrning för åtminstone någon av sina 
kurser. 
14 Se avsnittet kring Teoretisk förankring! 
15 Både akademiker och praktiker (t ex  konsulter och ekonomer) deltar i konstruktionen av området. 
Eftersom jag ser ämnesområdet ekonomistyrning som i första hand en akademisk företeelse så väljer 
jag att låta akademiker komma till tals i rapporten. 
16 En grundläggande förändring tycks ha ägt rum vad gäller föreställningar kring innehållet – vad 
uppfattas som ekonomistyrning idag? 
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Jag vill på olika sätt belysa något av det innehåll som etiketten ekonomistyrning har i 
dag. Det gör jag genom att utgå från de föreställningar som några centrala aktörer har i 
sitt huvud. Delar av en gemensam tankekonstruktion17 artikuleras av personer som 
finns i den akademiska verklighet som kallas ekonomistyrning. 
 
Jag vill förmedla föreställningar kring den företeelse som kallas ekonomistyrning. 
Tanken är att jag på detta sätt ska bidra till ett meningsskapande och en nyansering av 
läsarnas egna föreställningar kring ämnesområdet. Genom att jag i rapporten lyfter 
fram föreställningar eller bilder från centrala personer och belyser dessa från olika 
perspektiv får läsaren möjlighet att t ex  förfina eller omforma sina egna 
föreställningar. 18  Jag vill snarare belysa intressanta aspekter bland de tolkningar och 
konstruktioner som redovisas än att försöka hitta några gemensamma sanningar. 
Karaktären på detta syfte gör att rapporten inte kommer att kunna ge några definitiva 
svar. Avgörande blir om den uppfattas som intressant och i någon mening klargörande 
eller angelägen.  
 
Rapporten riktar sig i första hand till personer med intresse för frågor kring 
ekonomistyrning och särskilt då inom den akademiska världen. Den är tänkt att särskilt 
belysa och bidra till ett meningsskapande kring vad som hänt inom området under 
senare år genom de tolkningar och reflektioner som jag för fram.  
 
Jag har tidigare sagt att jag ser ett ämnesområde som en svårfångad företeelse, en 
tankekonstruktion och ett sätt att konstituera en social verklighet. Det låter sig inte 
beskrivas i konkreta termer som t ex  tidpunkt för när det uppstod, grundare, gränser 
mot närliggande områden och innehåll. Det är rent allmänt svårt att ange tidpunkt för 
när en ämnesmässig inriktning uppfattas som ett eget ämnesområde. Oftast kan ingen 
enskild person uppfattas som drivande för dess tillkomst. Det torde ligga i linje med 
ovan angivna synsätt att innehållet skapas av enskilda aktörer i samspel med varandra 
och inte t ex  av några gemensamma fastslagna regler.  
 
Min belysning av detta ämnesområde utgår därför i första hand från aktörer och deras 
berättelser kring sina föreställningar. Jag tolkar deras utsagor och ger vad jag kallar två 
belysningar. Den första (del II i rapporten) ser jag som en inombelysning d v s de 
kategoriseringar och reflektioner som jag gör i den har till stor del karaktär av att 
någon som är verksam inom området lyfter blicken och tar ett helhetsgrepp. En 
ekonomistyrare (jag) kategoriserar och reflekterar kring ämnesområdet på ett som jag 
hoppas för andra ekonomistyrare intressant sätt. Kanske lyfter jag fram delar som 
tidigare tagits för givna. Min förhoppning är att citat, kategorier och reflektioner ska 
uppfattas som intressanta för i första hand aktörer med intresse för ämnesområdet.19  

                                              
17 Ibland används ord som paradigm och diskurs för att beteckna en kollektiv tankekonstruktion. 
18 Jag använder ordet bilder i betydelsen mentala bilder (det engelska ordet images) för att i rapporten 
markera att de föreställningar som jag redovisar är tolkade och konstruerade av mig. En något 
utförligare diskussion kring detta kommer i avsnittet Teoretisk förankring. 
19 Av ovanstående text torde framgå att jag ansluter mig till ett forskningsideal där tolkning och 
reflektion utgör viktiga grundstenar. En viktig referens för mig inom detta område är Alvesson & 
Sköldberg, 1994. 



 första huvuddelen 

 38

 
I den andra belysningen (del III i rapporten) prövar jag att använda några delar inom 
institutionell teori för att ge vad jag kallar en utifrånbelysning. De reflektioner och 
fenomen som där lyfts fram har mera karaktär av en generell belysning av ett 
ämnesområde inom företagsekonomin. Jag vill i denna del distansera mig från 
utsagorna och lyfta fram föreställningar och företeelser som kanske t o m  utgör 
grundvalar för ämnesområdet och som därför vanligtvis inte uppmärksammas eller 
ifrågasätts. Jag använder själva belysningen och argumentationen i anslutningen till 
den för att synliggöra intressanta aspekter. Denna del bedömer jag främst vara av 
intresse för företagsekonomer i allmänhet men även för andra personer inom den 
akademiska världen.20  
 
Den fortsatta framställningen i denna del kommer att röra några teoretiska frågor. Till 
en början tar jag upp utgångspunkter och därefter diskuterar jag något kring 
metodfrågor. Det språk jag använder i avsnittet kring teori har färg av den vokabulär 
som används inom de områden där mina utgångspunkter ligger. Jag lyfter fram något 
av den språkliga kod som utvecklats där. Min tanke är att en läsare med fackkunskaper 
inom respektive område ska kunna bedöma mina utgångspunkter. Jag uppfattar också 
att en del av språkbruket är på väg att få fotfäste inom företagsekonomin i akademiska 
sammanhang varför det torde vara bekant för flertalet tilltänkta läsare. De läsare som 
inte är intresserade av framställningen kring teoretisk förankring kan gå direkt till 
sidan 35 och avsnittet Belysning av ekonomistyrningen. Det ger ett koncentrat av de 
utgångspunkter med vilka jag har skrivit denna rapport.  
 
 
3.  Teoretisk förankring  
 
En grundläggande utgångspunkt för mig är att se verkligheten som en social 
konstruktion. Några citat får visa hur innebörden i denna term kan beskrivas: 21  
 

Vi människor är kapabla att skapa en värld som vi sedan uppfattar som någonting annat 
än en mänsklig skapelse.22  
 
Fastän institutioner eller organisationer är skapade av individer så framställer vi dem 
som opersonliga och som en del av en objektiv verklighet.23  
 
Människor deltar i en social process, institutionalisering, där man skapar och accepterar 
en gemensam uppfattning om verkligheten vilken kommer att allt mer frikopplas från 
enskilda individer och till slut tas för given som mer eller mindre en sanning.24 

 

                                              
20 Rapporten är främst skriven för en tänkt läsekrets inom den akademiska världen. En självklar 
målgrupp är naturligtvis personer som är intresserade av ekonomistyrning. Kanske också en och annan 
praktiker kan ha ett visst utbyte av rapporten även om den inte i första hand riktar sig till dem. 
21 Jag återger i fortsättningen alla citat utan citationstecken, med indragen vänstermarginal och med ett 
något mindre typsnitt.    
22 Berger & Luckman,1966, s 61. Detta brukar vanligen ses som ett standard verk inom området.  
23 Scott, 1995, s 34.  
24 Scott, 1987, s 496. 



 första huvuddelen 

 39

En tolkning av citaten är att verkligheten ses som sammankopplad med oss människor. 
Verkligheten är enligt detta synsätt en social konstruktion som är beroende av oss som 
individer.25 Konstruktionen sker i flera olika parallella processer26 vilka kan beskrivas 
ungefär så här:27 
 
Varje individ skapar sina egna upplevelser av verkligheten. Detta kallas för 
subjektivering d v s  den process med vilken vi människor själva skapar våra egna 
upplevelser. Vi kan dela dem med andra individer genom att göra våra föreställningar 
kommunicerbara med språkets hjälp. Detta kallas externalisering. På så sätt skapas 
gemensamma verklighetsuppfattningar som delas av ett antal människor. Dessa 
uppfattningar har olika innebörder och kan helt eller delvis överlappa varandra. 
Gemensamma delar bildar verklighet för en större grupp av människor som t ex  för 
anställda i ett företag och blir för dem en objektivering av verkligheten. 
Verklighetsuppfattningen knyts inte längre till subjektiva uppfattningar utan 
objektiveras med hjälp av språket och blir till en typifiering d v s  den får en närmast 
objektiv struktur och innebörd. Typifiering utgör människors sätt att klassificera 
omvärlden genom att tilldela företeelser eller människor olika etiketter eller 
beteckningar som samtidigt också kopplas till förväntat beteende eller egenskaper. 
Typifieringen blir helt objektiverad när den tas för given d v s har institutionaliserats. 
Slutligen tar vi människor också över eller växer in en värld skapad av andra. Genom 
en process som kallas internalisering tar vi över och tillägnar oss 
verklighetsuppfattningar som existerat sedan tidigare. Alla dessa processer verkar 
samtidigt på samtliga nivåer i samhället. De kan inte isoleras utan måste förstås i 
relation till varandra; en dialektisk process. 28 
 
Innehållet i den här rapporten rör delvis den process som kallas externalisering. 
Framställningen gör aktörers (subjektiva) föreställningar externt tillgängliga via 
språklig kommunikation. Läsaren får ta del av och dela dessa och via subjektivering ev  
vidga, förfina, omformulera eller utveckla sina egna föreställningar. Detta kan ses som 
en ömsesidig dialektisk process som innebär en fortlöpande omtolkning och förändring 
av verklighetsuppfattningar.  
 
En viktig del i rapporten handlar också om objektivering. Mycket av den uppfattade 
trovärdigheten i rapporten handlar om att göra externaliseringen meningsfull för 
läsaren, att få beskrivningar accepterade och därmed också objektiverade. Det kan 

                                              
25 Se Arbnor & Bjerke, 1994, s 86-95. De använder beteckningen aktörssynsätt. 
26 Berger & Luckman, 1966, använder ”dialectical moments in social reality” som beteckning för 
dessa processer. 
27 Avsnittet bygger på Arbnor & Bjerke, 1994, kap 6, Berger & Luckman, 1966, part II kap 1 samt på 
Scott, 1987. 
28 Jfr Berger & Luckman, 1966, s 79. Författarna talar om de fundamentala sambanden mellan tre dialektiska 
faser i samhällelig verklighet: Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan 
är en samhällelig produkt. Arbnor & Bjerke, 1994, s 193, kopplar de olika delarna i den dialektiska processen till 
fyra grundläggande antaganden: Subjektivering - människan är en subjektiv verklighet. Externalisering - 
samhället är en mänsklig produkt. Objektivering - Samhället är en objektiv verklighet. Internalisering - 
människan är en samhällelig produkt. 
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göras genom att jag lyfter fram eller konstruerar kategorier och beskrivningar som 
uppfattas som meningsfulla och intressanta.  
 
Rapporten kommer av varje läsare att sättas in i ett uppfattat sammanhang. Mycket har 
tidigare sagts och skrivits kring ekonomistyrning och få aktörer har varit aktiva inom 
området från början. De flesta har fått överta de element som området består av och bli 
ekonomistyrare i huvudsak utifrån redan tidigare etablerade uppfattningar. Andra 
personer har direkt eller indirekt förmedlat (objektiverade) föreställningar kring 
ekonomistyrningen till nykomlingar inom området. De senare har internaliserats in i 
ämnesområdet. Detta är en ständigt pågående process. Av det följer att utsagorna som t 
ex  aktörerna ger är ”impregnerade” av intryck både från förr och nu. Historien vävs in 
i deras framställningar.   
 
Jag vill betona att alla delprocesser (externalisering, objektivering och internalisering) 
i högsta grad är verksamma även i arbetet kring denna rapport. Min avsikt är inte att 
försöka följa eller beskriva denna typ av processer utan snarare att påvisa dessa för att 
tydliggöra med vilka utgångspunkter som jag ser på ämnesområdet. Min ambition är 
inte att försöka fånga eller skapa någon form av ”mainstream-knowledge”. Det kan 
dock tänkas att rapporten trots det bidrar till en objektivering eller rent av en 
institutionalisering av uppfattningar kring ekonomistyrningen. Varje utsaga har ett eget 
värde och får illustrera den mångfald av subjektiverade uppfattningar som finns kring 
området. I rapporten görs kategoriseringar för att bidra till ett meningsskapande utan 
avsikt att objektivera vad jag uppfattar som gemensamma och särskiljande drag.  
 
Min utgångspunkt är att även ämnesområden är socialt konstruerade på de sätt som 
beskrivits ovan. Jag ser dem som ett sätt att skapa en gemensam ämnesmässig 
referensram eller inriktning där föreställningar hos ett antal aktörer manifesterar 
området. Ämnesmässiga inriktningar eller områden konstrueras av enskilda personer 
eller grupper av personer. Gemensamma föreställningar bildar kärnan i detta och det 
kommer till uttryck på olika sätt  t ex  i litteratur, utbildningar och praktisk 
tillämpning.   
 
Ämnesområdet ekonomistyrning etablerades i Sverige under slutet av 1960-talet och i 
början av 1970-talet. Jag ser detta som en kollektiv tankekonstruktion som sedan dess 
varit under en mer eller mindre kontinuerlig utveckling. Den är ett medel för olika 
aktörer att skapa sig en egen och även en delad mening i tillvaron. Ekonomistyrningen 
har för många inneburit en delad verklighetsuppfattning och så etablerad att den tas för 
given som en del av företagsekonomin. Den har blivit en del av ämnestraditionen i 
Sverige liksom i övriga Norden. Det räcker dock med att lyfta blicken utanför Norden 
för att upptäcka att det är svårt att hitta en motsvarighet till vår tradition. Aktörer 
skapar på olika håll gemensamma verklighetsuppfattningar och traditioner. De 
ämnesområden som används skapar någon form av mening inom den akademiska 
världen både för enskilda och grupper av aktörer. Samtidigt är det en verklighet som 
av aktörer uppfattas som frikopplad från individer.  
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Jag ser alltså ämnesområdet som en gemensam social konstruktion som blivit så 
etablerad att den institutionaliserats. På aktörsnivå finns föreställningar eller kognitiva 
konstruktioner vilka bildar ekonomistyrningen. 29 Ett vardagligt meningsskapande 
bland enskilda aktörer ger ett område som närmast tas för givet av kollektivet.30 En 
gemensam föreställning finns att ett ämnesområde existerar. Det blir enligt detta 
synsätt en konstruktion som institutionaliseras.31 
 
En inspirationskälla för mig har också varit vad som brukar benämnas institutionell 
teori och särskilt en inriktning som bl a  betonar institutioners roll vid skapandet av en 
social ordning.32 Jag uppfattar att denna ordning skapas genom att människor delar 
föreställningar om verkligheten. Institutioner skapas t ex genom ömsesidig typifiering 
och kategorisering av vanemässigt handlande hos olika typer av aktörer.33 Andra 
viktiga inslag i denna inriktning är synen att människan är kapabel att skapa en värld 
som hon sedan ser som någonting annat än en mänsklig produkt (objektivering).34 Det 
innebär även en betoning av commonsense-knowledge och att individer accepterar en 
gemensam definition av verkligheten på ett ta-för-givet sätt. Detta är en av flera 
inriktningar som har sina rötter inom sociologin. Andra varianter av institutionell teori 
tar sina utgångspunkter i nationalekonomisk teori.35  
 
Jag uppfattar att institutionell teori som betonar att föreställningar utvecklas utan att 
vara medvetet konstruerade visar på slående likheter med utgångspunkten att se 
verkligheten som en social konstruktion.36 Jag nöjer mig här med att visa några av 
mina utgångspunkter och inspirationskällor utan att fördjupa mig i skillnader och 
likheter dem emellan.  
 
Jag inspireras särskilt av en inriktning inom institutionell teori som lyfter fram 
kognitiva element hos institutioner.37 Den hävdar att mycket av det sammanhang som 
vi människor ser i tillvaron beror på att vi skapar kategorier av aktörer (både 
individuella och kollektiva) och kopplar vissa handlingar till dessa. Likaså får vi 
mening genom att skapa sociala identiteter. Uppfattningen om vilka vi är och vilket 
agerande som kan kopplas till detta ger mening i olika situationer. Denna ansats ser 
den socialt överförda konstruktionen av en gemensam mening som central.38  Med en 
                                              
29 Kognition definieras i Nationalencyklopedin bl a som ”de tankefunktioner med vilkas hjälp 
information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas varseblivning, minne, 
begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet”  
30 Se Berger & Luckman, 1966, s 33 - .  
31 Ibid. Författarna betonar synsättet att se institutioner som kognitiva konstruktioner. 
32 Berger & Luckman, 1966, kan ses som ett standardverk även för denna inriktning av institutionell 
teori.  
33 En god överblick över institutionell teori finns t ex  i Powell & DiMaggio, 1991.   
34 Den ”finns” utanför individerna och uppfattas leva sitt eget liv. 
35 För en kortfattad genomgång av rötter och olika inriktningar inom institutionell teori se t ex Scott, 
1987, introduktionen (kap 1) i Powell & DiMaggio, 1991, s 21, eller de två första kapitlen i Scott, 
1995.  
36 Även andra har gjort denna iakttagelse. Se t ex  Ahrne & Hedström, 199, s 82. 
37 Jag inspireras av en inriktning inom sociologin som Scott (1995, s 40 - ) kallar ”the new 
institutionalism”.  
38 Detta avsnitt bygger på Scott, 1995, s 40 - 45. 
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sådan utgångspunkt blir symboler (ord, tecken och gester) viktiga genom att de skapar 
den mening vi lägger i objekt och aktiviteter. 
 
Några teoretiker menar att människor behöver etiketter för att indela saker och 
händelser i enheter och sorter. Vi människor söker namnet på vår känsla eller problem. 
Etiketter ligger till grund för all organisering och de måste upprepas för att ges en 
önskad stabilitet. Vad som kallas ”flyktiga namn” tycks inte vara värda mycket i 
organiseringssammanhang.39  Andra går som jag uppfattar steget längre och hävdar att 
etiketter kan användas ”to make sense” (skapa betydelser eller mening). Etiketter i sig 
kan göra att människor agerar och skapar mening. Individer fyller etiketter med 
betydelser och agerar utifrån dem.40 Likheten mellan etiketter och självuppfyllande 
profetior blir för mig slående. 
 
Något av detta senare förhållningssätt vill jag ta som utgångspunkt för denna rapport. 
Nämligen att själva termen eller etiketten ekonomistyrning skapar en kollektiv mening 
för aktörer inom området oavsett om den uppfattas som bra eller dålig, diffus eller klar 
etc. Jag uppfattar att etiketten trots allt fungerar som en meningsskapare, organiserare 
och stabilisator i den akademiska världen. Som sådan fyller den att döma av dess 
livslängd en funktion. I rapporten skiftar jag fokus från den kollektiva nivån där 
innehållet i etiketten kanske uppfattas som given över till en individ- eller aktörsnivå.41 
Jag vill ge en inblick i det innehåll som några centrala aktörer lägger i termen 
ekonomistyrning. Individnivån blir viktig eftersom jag väljer att se företeelsen som 
skapad och återskapad av dessa och andra individer i ett pågående samspel. En stor del 
av mitt intresse kommer därför att riktas mot hur ämnesområdet uppfattas av enskilda 
aktörer.  
 
Människor gör en subjektiv tolkning av de fenomen som de stöter på och 
föreställningar formas av det sammanhang eller den kultur som de befinner sig i.42  
Denna utgångspunkt innebär inte att alla verksamma inom området på akademisk nivå 
skulle ha samma verklighetsuppfattning. Aktörerna inom fältet formar sina 
föreställningar i likartade kulturer och lär sig en gemensam kod eller ett språk för att 
förstå det som kallas ekonomistyrning men de verklighetsuppfattningar som var och en 
skapar förblir individuella.  
 
Föreställningarna kring ekonomistyrningen finns alltså i huvudet på individer eller 
aktörer.43 Varje individ har egna föreställningar och egna sätt att inhämta, strukturera 
och lagra information kring sådant som de associerar med ordet ekonomistyrning. 
Sådana uppfattningar finns också dokumenterade av aktörer i skriftlig form som t ex  i 
                                              
39 Denna typ av förhållningssätt lyfts fram av Czarniawska-Joerges, 1988, s 14-15. 
40 Se Weick,  i  Teece, (edit), 1987, s 222-223, Weicks resonemang rör strategier och han använder en 
berättelse om en karta för att åskådliggöra sina ståndpunkter.  
41 Se inledande citat i detta avsnitt, s 25. 
42 Se Östergren, 1996, s 2. Hon säger bl a  ”att det kulturella sammanhanget formar hur vi tolkar 
fenomen vi möter.” 
43 Termen kognitiva kartor används t ex  av psykologen E C Tolman enligt Solso (1991, s 286). Inom 
psykologin används även andra termer för att beteckna likartade fenomen som t ex  scheman, mentala 
modeller, mentala representationer, mentala koder och meningsstrukturer.  
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läroböcker, kursplaner, litteraturlistor, sakkunnigutlåtanden, avhandlingar o s v. I dessa 
har aktörer direkt eller indirekt artikulerat sina föreställningar i ord (även bilder, 
modeller, siffror och figurer används). Aktörer ger verbalt uttryck för sina tankar kring 
ett mentalt fenomen som ekonomistyrning och det är därmed möjligt att studera dessa 
genom att be människor att beskriva dem eller genom att studera vad de har skrivit i 
olika sammanhang. Både det talade och det skrivna språk som används för att 
förmedla dessa föreställningar är i någon mening en gemensam kod eller ett fackspråk. 
Vissa bakomliggande kulturella värden bakas in i det gemensamma språket. För att 
förstå de föreställningar som förmedlas bör därför uppmärksamhet ägnas åt språket.44  
 
När jag i fortsättningen använder ordet föreställningar avser jag en inre mental modell 
som aktörer har av ett välbekant fenomen eller en process vilken är under ständig 
konstruktion och därmed förändring. Mina tolkningar av varje aktörs utsaga, 
berättelser och framställningar kallar jag för bilder. På samma sätt kallar jag även mina 
tolkningar av innehållet i alla utsagor och de konstruktioner som utgör denna rapport 
för bilder.45 Jag tänker mig att aktörerna har föreställningar kring ekonomistyrningen i 
sitt huvud. Var och en ger utsagor kring dem. Jag konstruerar och tolkar dem i 
samband med omvandlingen till utskrifter vilka finns i rapporten i form av citat. Jag 
kallar dem för (mentala) bilder. Därefter vidtar en tolknings- och konstruktionsprocess 
kring mina tolkningar av alla aktörers föreställningar. Det ger vad jag kallar för bilder 
kring ekonomistyrning och redovisas i rapporten.46 
 
I rapporten kommer i första hand det talade ordet att användas som utgångspunkt för 
att skapa mening. Aktörerna förmedlar sina föreställningar med hjälp av sina muntliga 
utsagor. Språket tjänar som brygga från de föreställningar som finns hos dem, via mig 
som lyssnare och tolkande författare över till denna rapport. Min föreställning är att 
det talade ordet fångar aktuella, personliga och spontana föreställningar och tankar hos 
aktörerna (färskvara) samtidigt som samtalen också blir en del i en förståelse-, 
konstruktions- och externaliseringsprocess. Jag uppfattar att det skrivna ordet inte har 
samma aktualitet och i lika hög grad innebär dubbelriktad kommunikation och 
förståelseutveckling (konstruktion). En sociolog skulle kanske säga att språket 
förmedlar, aktualiserar47 och objektifierar lagrade erfarenheter.48 Samtidigt typifierar 
språket erfarenheter och gör det möjligt att kategorisera och skapa mening både för 
mig som författare och för andra.49 Just kategorisering, distinktioner och typifiering av 
mentala föreställningar förefaller vara en viktig del i den institutionella teori som jag 
inspireras av.50 

                                              
44 Det gemensamma sätt med vilket vi talar om vår verklighet kallas ibland för diskurs, se Foucault, 
1972. 
45 Därav rapportens titel. 
46 För en illustration av denna framställning se bilaga 3. 
47 Berger & Luckman, 1966, s 54 använder orden make present. 
48 Det är tänkbart att de uppfattningar som förs fram i intervjuerna formas eller skapas i samma stund 
som de uttalas. Jag föreställer mig dock att dessa personer tidigare i olika sammanhang har redovisat 
och därmed också format föreställningar kring ekonomistyrningen. Därmed inte sagt att dessa är 
färdiga eller statiska i någon mening.   
49 Jfr resonemang kring språkets funktion hos Berger & Luckman, 1966, s 53. 
50 Se Scott, 1995, s 53. 
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Underlaget för den här rapporten är alltså intervjuer (i dialogform). Jag tolkar utsagor 
för att lyfta fram olika och gemensamma föreställningar kring området d v s  vad som 
uppfattas som betydelsefullt och viktigt.51 Några centrala personers sätt att tala om en 
gemensam verklighet får ge bilder av deras föreställningar.52  
 
 
4.  Metod 
 
Jag har tidigare i samband med utgångspunkter talat om bl a  verklighetsuppfattning, 
skapa betydelse, individnivå, gemensamma föreställningar och meningsskapande. 
Denna typ av utgångspunkter gör att det är viktigt för mig att utgå från aktörer och låta 
deras föreställningar kring ämnesområdet utgöra empiriskt underlag för studien. 
Särskilt viktiga är aktörer vars föreställningar är centrala för konstruktionen av det 
akademiska ämnesområdet.  
 
 
Ämnesbärare 
 
Jag har sökt personer med föreställningar som av andra uppfattas som centrala och 
därmed kan antas påverka gemensamma föreställningar kring och konstruktion av 
ämnesområdet. Det är för mig personer som har viktiga roller vid det ständigt 
pågående skapandet och återskapandet av området. Jag har alltså sökt några personer 
som varit eller är centrala för den sociala konstruktionen av ekonomistyrningen.  
 
Jag konstruerar en enkel term för att ge en viss indikation om vilken typ av personer 
jag uppfattar som intressanta i detta sammanhang. Jag väljer att genomgående i 
rapporten använda beteckningen ”ämnesbärare”.53  På detta sätt vill jag markera att det 
är fråga om personer som är centrala som bärare av föreställningar kring det 
akademiska området (jfr begrepp som traditionsbärare, kulturbärare och 
kunskapsbärare)54. Några närliggande ord används redan inom universitets- och 
högskoleområdet som t ex  ämnesföreträdare. De tycks dock snarast knytas till 
formella funktioner. 
 

                                              
51 Jfr Alvesson, 1990, s 11-12. Författaren använder kulturell organiseringsprocess som beteckning för 
en organisering genom etablerandet och förstärkandet av vissa föreställningar, idéer och attityder hos 
människor. En kulturell organiseringsprocess som primärt riktar sig mot de gemensamma 
föreställningarna och innebörderna. 
52 Östergren, 1996, s 13 - 14. 
53 Jfr Ekstedt, 1988,  där författaren urskiljer tre olika kunskapsbärare; individen, organisationen och 
maskinen. I kunskapsföretag binds enligt  Ekstedt kunskap huvudsakligen till individerna och har 
karaktär av ”referatkunskap”. Jag väljer här att se vissa personer som har och har haft påverkan på 
ämnesområdet ekonomistyrning som ämnesbärare d v s  bärare av kunskap knutet till detta område. 
Begreppet är mitt eget och finns inte vad jag vet etablerat i allmänt språkbruk.  
 
54 Jag kan även tänka mig ”smittbärare” om det är fråga om att överföra en ”tankesmitta”.   
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Det finns naturligtvis flera olika sätt att urskilja personer inom den akademiska världen 
vilka kan ses som ämnesbärare.55 En tänkbar möjlighet är att söka utifrån objektiverade 
mönster (objektiva strukturer) som t ex professorstjänster inom ämnesområdet eller 
personer vilka betecknas som ämnesföreträdare vid olika lärosäten.  
 
Jag har dock valt att inte se professorer som ämnesbärare. Dels finns det praktiska 
svårigheter att ta reda på vilka som innehar professurer i ekonomistyrning. ”Professor i 
företagsekonomi” verkar vara den vanligaste benämningen på professorstjänster. 
Ibland med ett tillägg av typ ”särskilt”, ”speciellt” eller ”med inriktning mot 
ekonomistyrning”. Flertalet tjänster tycks dock inrättade enbart som professurer i 
företagsekonomi. Innehavare får måhända fylla tjänsten med innehåll efter 
intresseområde. En gammal och ny tradition finns också vad gäller benämningar på 
professorstjänster. Dels ställer jag mig frågande till om ett innehav av en sådan tjänst 
automatiskt  innebär att en person bör ses som en ämnesbärare i den bemärkelse som 
jag här använder.56  
 
Jag har därför valt att koppla ämnesbärare till aktivitet snarare än till ämbete, d v s  
större betoning på innehåll än på struktur. Jag har sökt bland de personer som aktivt 
arbetar eller arbetat inom området genom språklig kommunikation (externalisering) 
och därigenom är eller varit delaktiga i att forma (objektivera) de föreställningar som 
är intressanta för mig. Ämnesbärare bör utifrån ett sådant synsätt sökas i det skrivna 
och talade ordet med inriktning mot ekonomistyrning.57 
 
Ett sätt att föra ut sina tankar kring ämnesområdet är att få artiklar publicerade i 
facktidskrifter. Scandinavian Journal of Management torde vara  den mest 
betydelsefulla facktidskriften för företagsekonomin i Norden. En genomgång av senare 
årgångar visar dock att väldigt få personer har skrivit kring frågor som enligt min 
tolkning rör ämnesområdet ekonomistyrning. 58 Jag bedömer därför detta som en 
mindre framkomlig väg.  
 
Ett bättre sätt förefaller vara att försöka utröna vilka som idag har betydelse för aktuell 
forskning inom området. Referenser i färska avhandlingar torde ge en indikation om 
vilka personer som genom sitt författande av andra uppfattas som centrala inom 
ämnesområdet.59  Jag antar alltså att många referenser till en viss författare tyder på att 
denne har en sådan position att han eller hon i detta sammanhang kan betraktas som en 

                                              
55 Vi kan ”alla” se oss som ämnesbärare inom ekonomistyrningen. Jag vill dock använda termen 
ämnesbärare för att markera att jag avser centrala personer inom vårt ämnesområde. Det vore kanske 
mera korrekt att använda termen centrala ämnesbärare men jag väljer att använda enbart ämnesbärare 
(utan några citationstecken) i fortsättningen av läsbarhetsskäl. 
56 I någon mening ”definierar” dock professorer ämnesområdet t ex  genom sin examensrätt.    
57 Jfr t ex  termen key-note-speakers! 
58 Jag har gjort en genomgång av Scandinavian Journal of Management årgångarna 1991 - 1997. 
59 Jag har studerat avhandlingar, både doktors- och licentiat avhandlingar, som kommit under åren 95-
97 inom ekonomistyrning. I Libris (http://www.libris.kb.se/avancerad.sokning.html) har 
ekonomistyrning använts som sökord, ingen begränsning vad gäller språk, publikationstyp 
avhandlingar och ingen begränsning vad gäller medietyp. Antalet träffar blev totalt 28 st. Enbart för 
åren 95-97 blev antalet träffar 10 st.    
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ämnesbärare. Resultatet av en sådan undersökning visar att två personer står i särklass 
vad gäller antal boktitlar som det refereras till. Två personer står bakom verk som 
tycks ha stor betydelse i avhandlingar som publicerats under de senaste åren eftersom 
de refereras till i fler än hälften av dessa och bidrar med ett flertal titlar i 
referenslistorna. Jag väljer därför att som en första utgångspunkt betrakta dessa två 
personer som ämnesbärare. 
 
I en första omgång har jag valt att intervjua dessa två personer (ämnesbärare) om deras 
föreställningar kring ekonomistyrningen. Deras berättelser har fått bilda en grund för 
det fortsatta arbetet speciellt vad gäller urval av ytterligare intervjupersoner. 60  Urvalet 
i en andra omgång har skett efter en ”ringar-på-vattnet-princip” där varje intervju har 
avslutats med en diskussion kring fortsatta intervjuer med intressanta och tänkbara 
ämnesbärare. Jag har gått vidare till nya intervjupersoner ända till dess att jag av tids- 
och resursskäl uppnått vad som kan beskrivas som en mättnad.61  Urvalet har styrts av 
en strävan att uppnå en allsidighet bland ämnesbärarna vad gäller t ex  ålder, 
verksamhetsort, inställning till ämnesområdet.62  Slående är att ämnesbärarna tycks ha 
en god överblick både över vilka som är verksamma inom området liksom vad 
respektive person gör. Jag har mött kommentarer av typen: ”I varje fall är det så här … 
du får med ett spann …. ett rejält spann om du intervjuar dem”, ”jag tycker att … men 
han nämns ju av många: NN”, ”när det gäller det innovativa…. ja, XX” och ”ja vad 
har vi mer?…det är inte så många..”.   
 
Med mitt sätt att välja ut ämnesbärare är risken stor att jag bara fångar en s k  normal 
science.63 Min föreställning är dock att även inom en sådan ryms avvikelser, 
utvecklingstendenser och t o m  kriser. Jag har därför särskilt försökt lyfta fram 
kritiska synpunkter och olikheter (s k  anomalier) för att i någon mån hantera och 
belysa detta.  
 
 
Intervjuer 
 
Själva intervjuerna har inletts med en kort bakgrundsbeskrivning kring hur jag 
uppfattar läget.64  Därefter har själva intervjun börjat med frågan: Hur ser du på 
ämnesområdet ekonomistyrning? Intervjuerna har sedan fått karaktär av berättelser 
eller dialog där ämnesbärarna fritt berättat om sina föreställningar kopplat till etiketten 

                                              
60 10 st ytterligare, totalt 12 ämnesbärare har intervjuats. 
61 Jämför t ex  Strauss & Corbin, 1990, s 188, där de redogör för en form av mättnad (theoretical 
saturation) i samband med insamling av data i Grounded Theory-sammanhang. 
62 Detta sätt att göra urval har bl a  fört med sig att inga kvinnor ingår som ämnesbärare, att två av 
ämnesbärarna av de andra utpekas som radikala, att två är betydligt yngre än de övriga, att en person 
hör hemma vid en teknisk högskola, att tre stycken har sin huvudsakliga arbetsplats i konsultbolag 
samt att en person var för mig totalt obekant innan intervjuerna påbörjades (en s k  doldis).   
63 Jfr Kuhn, 1970, där han talar om normal science som det etablerade eller vedertagna. 
64 Samma typ av bakgrundsbeskrivning som finns i början av den här rapporten. I bilaga 1 finns brevet 
med den beskrivning som varje ämnesbärare fick inför intervjuerna. 
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ekonomistyrning.65 Jag har ibland skjutit in frågor för att t ex  be om förtydliganden 
eller förklaringar. 
 
Tekniken med att använda en relativt öppen ”igångsättningsfråga” har fått 
konsekvenser för hur de lagt upp sina berättelser. Avsikten med frågan har varit att 
tillåta varje person att utifrån sina egna föreställningar om vad som är viktigt 
strukturera framställning och utgångspunkter. De har givits möjligheter att tala fritt om 
en företeelse som de känner väl och har någon form av yrkesmässig relation till.   
 
Termen ekonomistyrning som jag använder i frågeställningen styr eller begränsar 
associationerna till ett visst innehåll. Jag har valt att använda denna etikett eftersom 
den sedan länge använts och är etablerad inom den akademiska världen.66 Den ingår 
idag i den företagsekonomiska vokabulären och är så pass välkänd att personer som 
eventuellt förespråkar ett byte av beteckning för ämnesområdet ändå kan associera till 
en ämnestradition via ordet ekonomistyrning. De som anser att etiketten av någon 
anledning borde bytas har möjlighet att i sina berättelser hantera detta. Jag ser en 
fördel med att använda en vid öppningsfråga i och med att den förhoppningsvis ger 
många olika infallsvinklar och skiftande struktur på de svar jag får.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in på band och i efterhand skrivits ut ord för ord. 
Därefter har ämnesbärarna fått tillfälle att läsa igenom och komma med 
kompletteringar eller ge andra synpunkter kring utskrifterna.67  
 
Förfaringssättet kan tyckas vara betryggande vad gäller att korrekt fånga de språkliga 
utsagorna. Jag uppfattar dock att det finns olika typer av svårigheter vad gäller att 
tolka muntliga utsagor och överföra dessa till utskrifter. Det är ibland svårt att utifrån 
en bandinspelning uppfatta vad en person säger ”ord för ord” d v s  ett 
hörbarhetsproblem. Muntliga intervjusvar innebär också en annan typ av svårighet. I 
en intervjusituation av informell karaktär blir språket ett talspråk. Svårigheter dyker 
upp när jag som lyssnare ska omvandla detta till ett skrivet språk och göra t ex  den 
satsindelning, kommatering, markering av inskjutna satser som den intervjuade inte 
behöver göra i talspråket. Vid utskriften tvingas jag göra en tolkning och redigering av 
utsagorna för att åstadkomma en rimlig begriplighet i skriftlig form.68 Det är jag som 
lyssnare som skriver ut punkter, kommatecken, markerar tankepauser, felsägningar 

                                              
65 Varje intervju har tagit ca 1 - 2 timmar.  
66 Speciellt vad gäller kursnivå där de flesta högskolor och universitet använder beteckningen 
ekonomistyrning i sitt kursutbud. På organisatorisk nivå förefaller det finnas en skillnad mellan de 
yngre och äldre högskolorna. De äldre organiserar inte sin verksamhet administrativt utifrån 
ämnestraditionen ekonomistyrning. I deras verksamhet inkluderas ekonomistyrningen i avdelningen 
för ”Redovisning och finansiering”. Vid yngre högskolor förefaller några använda ekonomistyrning 
som beteckning för en särskild avdelning (t ex  Luleå tekniska universitet). Vid andra görs en 
uppdelning inom företagsekonomin i ämnesgrupper och där då ekonomistyrningen bildar en egen 
ämnesgrupp (t ex  Högskolan i Gävle).  
67 Några av dem har noggrant redigerat och kompletterat utskrifterna, andra har bara givit korta 
kommentarer och många tycks ha godtagit utskrifterna utan några kommentarer.  
68 Sahlin-Andersson, 2000, talar om en editing process eller redigeringsprocess vad gäller överföring 
eller omvandling av framgångskoncept.  
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o s v. Jag uppfattar att det i grunden rör sig om en avvägning om hur mycket utskriften 
ska få behålla karaktären av talspråk kontra ett mer neutralt och stringent skriftspråk. 
Jag har medvetet valt att låta utskrifterna i största möjliga utsträckning få behålla sin 
talspråkskaraktär. Detta har jag gjort för att de ska färgas av respektive persons sätt att 
tala, med pauser, omskrivningar, egenheter vad gäller ordval o s v. Ett annat skäl är att 
jag uppfattar en fara i att göra en allt för stor åtskillnad mellan de talade utsagorna och 
den skrivna texten. Genom en omvandling från talspråk till skriftspråk riskerar jag att 
avpersonifiera texten; från att vara specifik och lokal till fakta och noteringar som 
existerar oberoende av upphovsman. Texten (utskriften) riskerar att bli ett dokument 
som i sämsta fall uppfattas som officiell.69 
 
I rapporten redovisar jag bara delar av de utskrivna intervjuerna och redigerade där så 
behövs för att underlätta läsbarheten i texten.70  Jag strävar efter att så långt som 
möjligt behålla det talade språket även i de citat som jag valt att lyfta fram i rapporten. 
Citaten bör därför läsas som tolkade bilder uttryckta i ord framför en mikrofon snarare 
än ett officiellt skriftligt uttalande av respektive ämnesbärare.71 Språket är viktigt för 
att externalisera föreställningar men det innebär inte att vi alla har samma språk. Vi 
har både gemensamma och olika sätt att tala om företeelser och detta väljer jag att ta 
fasta på i kommande delar av rapporten.  
 
 
Ord och tankeinnehåll 
 
Jag har hittills i rapporten använt ord som ”ord”, ”termer” och ”etikett” utan att 
egentligen säga vad jag avser med dem. Jag tror att det i detta sammanhang är viktigt 
att tydliggöra de språkliga nivåer som denna rapport rör sig kring. Jag vill i 
fortsättningen hålla isär två nivåer och göra en s k  semantisk distinktion på följande 
sätt:72 
 
Figur 1. Semantisk distinktion 
 Nivå   
 
A. Språk (ord, termer)   
  
B. Tankeinnehåll  
 

Verkligheten  
C. ”Världen”     
 
Källa: Bearbetad utifrån Rosing, H, 1978, s 39 

                                              
69 Jfr Atkinson & Coffey, i  Silverman, (edit), 1997.    
70 Varje utskriven intervju omfattar ca 12-18 A4-sidor tätskriven text i obearbetat utförande. 
71 Ämnesbärarna är anonymiserade i rapporten. Detta har gjorts av hänsyn till dem som personer bl a 
därför att jag återger citaten i direkt talspråksform. Det är själva förekomsten av tankarna och 
föreställningarna bland ämnesbärarna som är viktiga för mig – inte vem som artikulerar dem.   
72 Figuren och kommentarerna kring denna bygger på Rosing, 1978, s 38 – 42.  
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Figuren illustrerar en åtskillnad mellan den språkliga nivån A (med delarna ord och 
termer), nivån för tankeinnehåll (B) och den verklighet (nivå C) som dessa nivåer 
refererar till. Både språk och tankeinnehåll refererar till någon form av verklighet.  
 
Jag vill med figuren i första hand lyfta fram en skillnad mellan nivåerna A och B. Nivå 
A refererar till de ord eller termer som används för att beteckna t ex  ett ämnesområde 
och nivå B står för det innehåll som läggs i dessa. Jag kommer i fortsättningen att 
markera skillnader mellan nivåerna genom att tala om etikett, ord eller term när jag 
avser A och använda tankeinnehåll för att markera att det är fråga om nivå B. 
 
Den distinktion som figuren uppmärksammar är enligt mitt förmenande intressant att 
applicera på ämnesbärarnas berättelser. Den uppmärksammar två språkliga nivåer som 
det är av intresse att hålla isär i fortsättningen: 
 
Figur 2. Uppdelning i etikett och tankeinnehåll 
 
Nivå   Dåtid  Nutid 
 
A. Etikett (ord eller term) ekonomi-  ? 
   styrning 
 
B. Tankeinnehåll  X  ? 
 
 
Källa: Egen bearbetning av idé från J. Edman, IBF, Uppsala universitet  
 
Nivå A kan kopplas till diskussioner kring benämningen av ämnestraditionen. Vilken 
etikett (t ex  ekonomistyrning eller verksamhetsstyrning) bör användas om vi tycker att 
det finns en ämnestradition som behöver en gemensam benämning? På samma sätt rör 
denna språkliga nivå diskussioner kring de benämningar som finns i vår omvärld för 
ett liknande ämnesmässigt tankeinnehåll. Vad benämns t ex  inom anglosaxisk 
tradition någon form av motsvarighet till vår ekonomistyrning? 
 
B-nivån rör den mening som olika personer lägger i ordet eller etiketten 
ekonomistyrning. En intressant aspekt i denna rapport blir att reflektera kring och 
belysa en eventuell s k  begreppsförskjutning. Jag tror inte att det är en orimlig tanke 
att anta att tankeinnehåll och begrepp ständigt utvecklas och förändras i mer eller 
mindre omfattning. För detta talar att vi i det  samhälle vi lever i (det s k  
informationssamhället) både på individ- och kollektivnivå ständigt får nya impulser 
som kan förändra våra tankar kring enskilda fenomen.  
 
Rapporten kommer främst att fokusera den språkliga B-nivån och en individnivå d v s  
det tankeinnehåll som ämnesbärare kopplar till etiketten ekonomistyrning. Utifrån 
tolkningar av utsagor på individnivå gör jag kategoriseringar vilka kopplas till en 
kollektiv nivå. På samma sätt kommer de reflektioner som jag gör att i första hand röra 
den kollektiva nivån.  
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Belysning av ämnesområdet 
 
I rapporten använder jag som framgått två perspektiv för att skapa mening kring vad 
som hänt inom området. Jag ser dessa som en inom- och en utombelysning. Jag väljer 
att redovisa vad som kan kallas resultat från min studie på två olika sätt. Jag tror att två 
ljuskällor ger en mera allsidig belysning och en bredare förståelse än bara en. De 
belysningar jag valt ligger nära min egen förförståelse (se nedan) och 
intresseinriktning. Min sökriktning eller mitt sätt att belysa uppmärksammar som jag 
hoppas intressanta aspekter. Andra belysningar eller perspektiv skulle synliggöra och 
lyfta fram andra intressanta delar eller fenomen. Den första belysningen (del II) hämtar 
sitt ljus och lins inifrån ämnesområdet huvudsakligen genom mig som ekonomistyrare 
och författare. Den andra belysningen (del III) utgår i huvudsak från ett annat 
teoriområde (sociologin) men fortfarande genom mig som författare. Jag vill först 
beskriva vad jag uppfattar är gemensamt för de båda belysningarna och därefter något 
kring hur respektive belysning är gjord. 
 
Gemensamt för belysningarna är att jag som författare sätter gränser för sökljuset. Jag 
har en begränsad intellektuell repertoar vilket begränsar tolkningar och 
kategoriseringar. Inom den s k  Grounded Theory-skolan betonas vikten av att 
utveckla delar av dessa begränsningar; förförståelsen.73 Man talar om den som en 
viktig del för att förstå och skapa mening kring empiriska data. Förförståelsen skapas 
bl a  genom att läsa olika typer av litteratur, en analytisk process och personliga 
erfarenheter.74 I denna studie torde den spela en viktig roll både vid kontakter med, 
urval av och i intervjuer med ämnesbärare. Det är möjligt att tala om den i termer av 
språkgemenskap och att den fungerar som språklig dialogbrygga mellan mig som 
kunskapare och de olika aktörerna.75  I båda belysningarna torde även en gradvis 
utveckling av min förståelse ha betydelse för hur jag kategoriserar och reflekterar.76 
Jag utvecklar alltså förståelsen i takt med utvecklingen av innehållet i denna rapport. 
 
Framställningen kring båda belysningarna följer samma mönster. Jag utgår från 
ämnesbärarnas utsagor och redovisar mina tolkningar av dem. Tolkningarna görs i 
syfte att skapa mening kring ekonomistyrningen och styrs av min förförståelse. 
Därefter reflekterar jag kring mina tolkningar d v s  en tolkning av tolkning.77 Jag 
försöker relatera dem till de referenspunkter som jag uppfattar är relevanta som t ex 
ämnesområdet, företagsekonomin, universitetsväsendet eller andra samhällsnivåer.78 
Detta mönster av utsagor – tolkning – reflektion går igen genom hela rapporten.79 

                                              
73 Se Strauss & Corbin, 1990.    
74 Ibid, s 42-43. 
75 Arbnor & Bjerke, 1994, talar om en process av interaktiv förståelseutveckling med tre moment: 
förförståelse, förståelse och efterförståelse (s 182-183). 
76 Ibid, s 183. Författarna talar om att den diagnostiska förståelsen utgörs av en reflektionsprocess där 
forskaren försöker finna väsentliga mönster i den information som finns i aktörernas vardagsspråk.  
77 Se Alvesson & Sköldberg, 1994, s 12. 
78 Ibid, s 12-13 och s 322-323. 
79 Jag använder skrivsättet att jag tolkar eller gör tolkningar. Tolkningarna är en del av konstruktionen 
kring ekonomistyrningsområdet. Jag konstruerar och är en del i en ständigt pågående 
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Institutionell teori är en annan gemensam nämnare för de båda belysningarna. I den 
första inspireras jag av teorin som grundläggande synsätt och lyfter fram bl a 
föreställningar och kategorier som viktiga beståndsdelar. Teorin tjänar som en 
inspirationskälla för en förståelseutveckling. I den andra använder jag några som jag 
uppfattar grundläggande koncept inom institutionell teori för att ge en utombelysning 
på ämnesområdet. Teorin används mera som ett verktyg i en förståelseutveckling. 
 
Ämnesbärarnas berättelser utgör underlaget för båda belysningarna. Det framgår 
tydligt i den första eftersom den är fylld av citat. Även den andra bygger på deras 
berättelser men kanske på ett mer indirekt sätt. Jag försöker där i större utsträckning se 
berättelserna som en enhet där spårljus från institutionell teori träffar enskilda delar. 
Min undran och utgångspunkter från inledningen av rapporten färgar mer eller mindre 
tydligt båda belysningarna. Uppfattningen att någonting tycks ha hänt och frågan vad 
som ses som ekonomistyrning styr båda delarna. 
 
I inombelysningen (del II) spelar kategoriseringar en viktig roll i mina försök att skapa 
mening kring ämnesområdet. Jag tolkar föreställningar eller idéer som finns i 
utsagorna och utvecklar kategorier för att försöka hitta mönster som en del i en 
förståelseutveckling; från förförståelse till förståelse. Ett första steg i denna process har 
varit att lyssna igenom de inspelade intervjuerna och att läsa igenom utskrifterna ett 
flertal gånger för att få en känsla för hur ämnesbärarna talar om ekonomistyrning. Det 
har givit mig en grov föreställning om innehållet i berättelserna. Jag har t ex  slagits av 
att de tycks använda olika utgångspunkter för sina berättelser, att vissa föreställningar 
eller små teman återkommer hos flera av dem och att många talar om samma saker 
men att de uttrycker det på olika sätt. Jag relaterar innehållet i berättelserna till 
varandra och till mina tidigare erfarenheter (förförståelse) vilket skapar ny förståelse 
och mening. Genom att sortera eller ordna innehållet i ämnesbärarnas utsagor har min 
förståelse ökat samtidigt som det givit struktur och ökad läsbarhet åt rapporten.  
 
Vid den första indelningen eller kategoriseringen av innehållet i utsagorna har jag 
inspirerats av Foucaults begrepp ”diskurs”80. En diskurs är en framställning av utsagor, 
begrepp och teorier som tillsammans bildar uttalade föreställningar om någonting.81 
Jag har också inspirerats av diskussionerna kring vad olika vetenskapliga discipliner 
”grundar sin enhet på”.82  I korthet ser Foucault olika företeelser inom den 
vetenskapliga världen som grundade på utsagor som hör samman via vad som i svensk 
översättning kallas objekt, utsage-modaliteter, begrepp och tematiska val. Jag uppfattar 
att Foucault i detta sammanhang bl a  lyfter fram olika aspekter på vårt språkbruk som 

                                                                                                                                             
konstruktionsprocess kring detta fenomen. Jag skulle därför också kunna använda termen konstruerar 
istället för tolkar. Av läsbarhetsskäl väljer jag dock att huvudsakligen använda termen tolkar. 
80 Se t ex  Foucault, 1993. 
81 Lindgren i Månson 1995, s 330. 
82 Foucault, 1972, s 38-47. 
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objekt, begrepp och teman.83  En kort beskrivning av Foucaults tankar kring dessa 
aspekter får tjäna som bakgrund till min uppdelning av den första belysningen:84  
 
Den första aspekten (objekt) innebär att fråga sig vad människorna talar om. Talar man 
om samma saker eller objekt? Är det samma aspekter av det studerade fenomenet som 
man talar om eller finns det skillnader i detta avseende mellan olika individer? Betonas 
samma delar av fenomenet? Syftet med analysen kring denna aspekt är att få en bild av 
vad olika människor eller grupper ser som viktigt.  
 
En annan del är att lyfta fram vilka begrepp som används. Det behöver inte vara 
självklart att samma ord används för ett och samma objekt. Det kan finnas skillnader 
mellan individer och mellan olika grupper. Användning av olika termer kan peka på 
radikalt olika föreställningar kring det fenomen som studeras. Å andra sidan kan också 
samma ord användas för helt olika företeelser, d v s  man lägger helt olika betydelser i 
ett och samma ord. 
 
Foucault diskuterar också kring försök att spåra sammanhängande teman i människors 
utsagor. Det kan vara påståenden, små berättelser, slutsatser och återkommande 
utsagor. Beskrivningarna kan vara av skiftande karaktär som t ex  sakliga 
beskrivningar kring ett fenomen, känslomässigt laddade analyser samt idéer och 
förhoppningar knutet till ett visst fenomen. Foucault tycks mena att genom att lyfta 
fram intressanta eller tydliga objekt, begrepp och teman så är det möjligt att visa på 
likheter och skillnader i föreställningar kring ett visst fenomen. 
 
Jag har valt att göra den första belysningen av ämnesområdet utifrån tre olika 
infallsvinklar där dessa tre aspekter för mig tjänar som inspiration och källa till 
förståelseutveckling. Jag nyttjar dock inte Foucaults begreppsapparat utan använder 
termerna sammanhang, tankeinnehåll och teman för att beteckna tre huvudkategorier 
eller aspekter som jag uppfattar finns i ämnesbärarnas berättelser. I den första delen 
(som jag kallar sammanhang) diskuterar jag kring utgångspunkter eller sammanhang 
för berättelserna.85 Jag lyfter fram att de har en mångfald av utgångspunkter och 
föreställningar kopplade till termen ekonomistyrning. I den andra delen (vilken jag 
kallar tankeinnehåll) belyser jag något av det tankeinnehåll som ämnesbärarna för 
fram och sättet att artikulera dessa.86 Det är fråga om att lyfta fram skillnader och 
likheter i föreställningar. I den tredje delen (som jag kallar teman) väljer jag att lyfta 
fram några likheter i berättelserna.87 Jag fokuserar ett antal intressanta, 
sammanhängande och återkommande beskrivningar eller teman. 
                                              
83 Ibid, s 38-81. Foucault diskuterar kring de system och olika typer av utsagor som tillsammans kan 
bilda en diskursiv formation d v s  vetenskap, ideologi, teori eller objektivitetsområde. Han kallar det 
för bildningsregler de villkor som beståndsdelarna i en sådan fördelning är underkastad. Med 
fördelning menar han objekt, utsage-modaliteter, begrepp och tematiska val. Även Östergren, 1996, 
använder objekt, begrepp och teman för att beskriva hur gemensamma föreställningar kan studeras via 
språket. 
84 Framställningen i följande tre stycken bygger på Foucault, 1972, och på Östergren, 1996. 
85 Foucault använder objekt för sin första aspekt. 
86 I Foucaults tankemodell skulle detta kunna vara begrepp. 
87 Motsvarande nivå i Foucaults framställning är teman.  
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Jag har valt att använda dessa huvudkategorier och gått igenom utskrifterna och 
markerat meningar, ord och avsnitt där ämnesbärarna talar kring vad jag tolkar som 
sammanhang, tankeinnehåll respektive teman. Jag har lyssnat igenom 
bandupptagningarna ett flertal gånger för att få en känsla för vad jag uppfattar som t ex  
sammanhang i berättelserna. Olika sammanhang har olika grad av centralitet i 
utsagorna. Undan för undan har jag utvecklat en förståelse för mönster i de olika 
berättelserna vilka format nya underkategorier t ex  inom den del som rör 
tankeinnehåll. Jag har utvecklat en dialog med utskrifterna som givit en 
förståelseutveckling och undan för undan nya underkategorier inom de tre delarna.88 
Jag har givit de nya underkategorierna namn för att komma ihåg dem. Några har 
utvecklats undan för undan, andra har jag slagit ihop och några har försvunnit. Jag har 
hela tiden försökt hitta bärande linjer eller egenskaper i de olika kategorierna. Hela 
processen med utveckling av kategorier har präglats av en förståelseutveckling där jag 
om och om igen gått från förförståelse till förståelse. Jag har undan för undan skapat 
mening för mig själv genom att kategorisera och gruppera innehållet i 
intervjumaterialet. 
 
Inspirationskällan för det förfaringssätt jag använt för att kategorisera materialet är i 
första hand den s k  öppna kodningen (open coding) inom Grounded Theory-
ansatsen.89 Den går i korthet ut på att först göra sig en föreställning om och etikettera 
de fenomen som studeras.90 Därefter upptäcka kategorier, ge dem namn och etikettera 
fenomen. Nästa steg är att utveckla underkategorier i termer av egenskaper och 
dimensioner samt att ge dem namn. Detta är en ständigt pågående process av prövning 
och utveckling av termer, kategorier, egenskaper och dimensioner.91  
 
Huvudinriktningen för utombelysningen (del III) är att lyfta fram aspekter kring vad 
som hänt inom ämnesområdet och som inte synliggörs genom den första belysningen. 
Jag har valt att använda institutionell teori eftersom den enligt min tolkning tar ett 
utifrån perspektiv genom att uppmärksamma t ex att olika föreställningar vidmakthålls 
och att vissa delar tas-för-givet inom ett område. Den lyfter också fram intressanta 
förklaringar till förändringar som t ex  att göra saker därför att andra gör det 
(isomorfism) och att göra saker för att andra ska uppfatta att man gör det (legitimitet). 
 
Jag använder institutionell teori för att ge vad jag ser som en aktuell nutidsbelysning 
av ämnesområdet.92 Som alla teorier och teoriområden har även denna sina förtjänster 
och brister liksom förespråkare och belackare. Jag vill här bara med hjälp av 
institutionell teori synliggöra intressanta aspekter utan att för den skull hävda att detta 
är den enda eller bästa belysningen för att lyfta fram dessa.  

                                              
88 Jfr Arbnor & Bjerke, 1994, kap 6, och deras resonemang om dialogen som ett medel i en interaktiv 
förståelseutveckling. 
89 Se Strauss & Corbin, 1990, s 61-74. 
90 Ibid. Författarna säger t ex  att ”conceptualizing our data becomes the first step in an analyzis”. 
91 För en mera utförlig beskrivning se t ex  Strauss & Corbin, 1990, kap 5. 
92 Med det menar jag att institutionell teori för närvarande tycks användas av många inom det 
företagsekonomiska området. Det tycks vara populärt att använda den. 
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Jag väljer att göra belysningen utifrån några som jag uppfattar centrala element inom 
kognitiv93  institutionell teori.94 Jag utgår från resonemang i en artikel som av några 
författare beskrivs som ”näst intill klassisk”95, ”födelsen för den nya 
institutionalismen”96 och ”den första där teoretiker tillämpar en kognitiv 
begreppsbildning på institutioner”97.  Artikeln tycks alltså av aktörer inom området 
uppfattas som så central att den t o m  betecknas som startpunkt för en 
ämnestradition.98  
 
Jag tar tag i några som jag tolkar som elementära delar i artikeln för att använda som 
ljuskälla för belysning av utvecklingen inom ekonomistyrningen. Särskilt utgår jag 
från och inspireras av diskussioner kring fyra olika områden eller begrepp som 
förefaller ha introducerats i och med denna artikel. De begrepp som jag använder är 
organisatoriska fält, rationaliserade myter, institutionell isomorfism samt isärkoppling 
av organisationsstrukturer. Belysningen utifrån begreppet organisatoriska fält rör 
tankar kring ekonomistyrningens roll vad gäller effektivitet och legitimitet. Jag lyfter 
också fram tre olika rationaliserade myter som enligt min tolkning tas för givet inom 
ämnesområdet. Kring begreppet institutionell isomorfism belyser jag 
homogeniseringsprocesser inom området. Den sista belysningen gäller en eventuell 
isärkoppling av formella strukturer inom ämnesområdet. En utförligare beskrivning av 
alla dessa begrepp och processer finns i del III.  
 
 
Rapportens fortsatta disposition 
 
Den fortsatta framställningen är uppdelad i tre delar. I del II finns vad jag tidigare 
beskrivit som en inombelysning. Den är indelad i tre avsnitt (A-C) som var och en 
avslutas med en reflektionsdel (Reflektioner kring…….). Inom varje avsnitt finns 
ytterligare uppdelningar. Varje sådan uppdelning avslutas med en summering som jag 
har valt att kalla för Sammanfattande tankar kring …….. Den läsare som snabbt vill 
bilda sig en uppfattning om innehållet i del II kan gå direkt på dessa 
sammanfattningar. Del III innehåller den utombelysning som jag tidigare beskrivit. I 
den finns fyra avsnitt där jag i vart och ett beskriver något kring den teorietiska 
bakgrunden, tolkar och diskuterar med en koppling mot ekonomistyrning samt 
reflekterar kring dessa aspekter. Del IV slutligen innehåller en kort summering samt 
poänger och kommentarer kring min studie. 
 
 

                                              
93 Så använder t ex  Scott, 1995, denna beteckning för nyare institutionell teori. 
94 För en beskrivning av kognitiv institutionell teori se del I – utgångspunkter, del III – introduktion 
eller några av de standardverk inom området som jag refererar till där 
95 Ahrne & Hedström, 1999, s 80, använder dessa ord för att beskriva artikeln.  
96 Powell & DiMaggio, 1991, s 11. 
97 Scott & Christensen, (edit), 1995, introduktionsavsnittet xviii. 
98 Artikeln är Meyer & Rowan, 1977, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 
Ceremony. Motsvarande företeelse eller startpunkt tycks saknas vad gäller ekonomistyrning. 
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Inombelysning och några reflektioner 
 

(del II) 
 
 
 
 
 
1.  Introduktion 
 
I denna del gör jag tolkningar och kategoriseringar av ämnesbärarnas berättelser för att 
lyfta fram olika aspekter kring fenomenet ekonomistyrning. I anslutning till de olika 
kategorierna reflekterar jag som ekonomistyrare med särskild koppling till vad som 
kan tänkas ha hänt inom området. Jag ser det som ett inom-ekonomistyrnings-
perspektiv eftersom reflektionerna har karaktären: vad tycker jag mig spontant som 
ekonomistyrare se och känna igen här? 
 
Ämnesbärarnas utsagor har karaktär av långa sammanhängande funderingar, 
reflektioner och resonemang där jag har tjänat som bollplank. Det finns enligt min 
tolkning både intressanta skillnader och likheter i dessa berättelser. Min framställning 
knyts till tre olika avsnitt:  
 
Sammanhang 
 
Ämnesbärarna talar om ekonomistyrning men utifrån olika utgångspunkter. Enligt min 
tolkning finns en intressant skillnad dem emellan som innebär att de sätter in sina 
berättelser i olika sammanhang. Denna skillnad belyser jag i första avsnittet. Jag vill 
därigenom tydliggöra den mångfald som jag tolkar finns i grundläggande 
utgångspunkter kopplade till ämnesområdet.  
 
Tankeinnehåll 
 
I detta avsnitt lyfter jag fram tolkningar kring intressanta skillnader och likheter i det 
innehåll som ämnesbärarna lägger i ekonomistyrning. Det är fråga om de 
tankekonstruktioner som knyts till etiketten. Framställningen är tänkt att spegla något 
av den mångfald föreställningar som finns bland dem och även sättet att artikulera 
dessa. Jag visar särskilt de termer eller ord som används för att ge ekonomistyrning ett 
innehåll. Detta avsnitt belyser alltså i första hand intressanta föreställningar kring 
området och sättet att uttrycka dessa.  
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Teman 
 
I avsnittet lyfter jag fram några intressanta likheter i berättelserna. Min tolkning är att 
trots många olikheter i utgångspunkter och innehåll så finns det också flera likheter. 
Jag spårar t ex  flera tydliga och intressanta teman som återkommer i många av 
berättelserna. De artikuleras på olika sätt men innehållet i dessa teman är likartat. Det 
kan vara fråga om allt från små anmärkningar till något större berättelser.  
 
De tre delar som ingår i detta avsnitt syftar till att ge läsaren ett innehåll kopplat till 
min inledande undran kring vad som hänt inom området.99 Diskussioner kring 
benämningen av ämnesområdet ingår som en speciell del i temaavsnittet.100  
 
Nedanstående figur ger en översikt över hur del II är disponerad. För att förstå 
ordningsföljden mellan de olika delarna i rapporten bör figuren läsas kolumnvis från 
vänster till höger. Längst till vänster i figuren finns Sammanhang (A) och 
uppdelningen i praktiskt (1) och teoretiskt (2). I den praktiska kolumnen (1) finns 
underrubriker för mina tolkningar kring praktiska sammanhang. Därefter kommer 
några sammanfattande tankar och reflektioner kring detta. På samma sätt är 
framställningen kring teoretiska sammanhang disponerad. Till sist kommer 
reflektioner kring hela avsnittet Sammanhang. Framställningen i de övriga delarna 
Tankeinnehåll (B) och Teman (C) är i princip uppbyggd på samma sätt.  
 
Figur 3. Fortsatt disposition 

 

                                              
99 Motsvaras av språklig nivå B i resonemanget i metodavsnittet. 
100 Språklig nivå A . 
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2.  Sammanhang 
 
Ämnesbärarna har uppmanats att tala kring ekonomistyrning med utgångspunkt från 
dem själva.101 De har inte blivit ombedda att göra detta t ex  i egenskap av officiella 
företrädare för sina lärosäten. Jag väljer därför att se deras berättelser som personliga 
utsagor.102 De har också fått möjligheter att fritt lägga upp sina berättelser vilket 
medfört att de har närmat sig etiketten ekonomistyrning och innehållet i den på olika 
sätt. Jag har därför genomgående valt att i rapporten återge utsagorna i fylliga och 
ordagrant återgivna citat. Min tanke är att läsaren själv ska få en känsla för hur de talar 
kring detta fält och även uppmuntra läsaren till att göra egna tolkningar av citaten.103   
 
Jag har vid genomlyssningen av intervjusvaren särskilt överraskats av att 
ämnesbärarna har satt in sina berättelser i så skiftande sammanhang. De har inte i 
första hand försökt att t ex  definiera ett innehåll utan snarare har de i målande, 
omfångsrika och intressanta utsagor talat kring ekonomistyrning. Berättelserna har 
placerats i olika sammanhang som enligt min tolkning kan kopplas till personliga 
erfarenheter d v s  det finns en personlig koppling eller utgångspunkt i dem. De flestas 
utgångspunkter i detta avseende förefaller ligga på en oreflekterad ”ta-för-givet-
nivå”.104 Det innebär att de inte explicit uttrycker sina utgångspunkter utan de ger 
lyssnaren möjligheter att själv tolka vilket sammanhang de talar om. Några anger dock 
t ex ”att nu talar jag om ekonomistyrning i litteraturen”.105  Oavsett om sammanhangen 
förs fram medvetet eller omedvetet så är de intressanta eftersom de enligt min tolkning 
visar på en mångfald vad gäller tillämpningsområden för ekonomistyrning.  
 
Jag vill här särskilt belysa att etiketten ekonomistyrning associeras till olika 
sammanhang eller tillämpningsområden.106  En viktig utgångspunkt för denna del i 
rapporten blir därför att med hjälp av ämnesbärarnas berättelser tydliggöra och påvisa 
några sådana där ekonomistyrning förekommer. Jag vill på det sättet bidra till en 
nyansering av ev  diskussioner rörande området. Det förefaller nämligen omrimligt att 
tro att ett likartat innehåll ges till termen i fråga i olika sammanhang.  
 
Jag gör en uppdelning i den fortsatta framställningen i praktiska och teoretiska 
sammanhang eftersom många av dem enligt min tolkning också använder en sådan 

                                              
101 Alla de som i denna rapport kallas ämnesbärare är mer eller mindre kända namn inom området. De 
har som individer skapat sig en position via t ex  forskning eller läroböcker. Det kan därför tänkas att 
de i sina berättelser vill försvara sitt goda rykte eller namn genom att ge väl genomtänkta utsagor kring 
sina föreställningar.  
102 Det går dock inte helt att bortse från att deras utsagor även påverkas av rollerna som akademiker, 
professor, forskare, läroboksförfattare, konsult osv 
103 Det kan vara svårt för en läsare att tolka citaten eftersom de är lösryckta från sitt sammanhang och 
bakgrund. Det hade troligtvis också varit lättare om ämnesbärarna inte hade varit anonymiserade.     
104 Jfr Powell & DiMaggio´s (1991, s 14) resonemang kring grunder i s k  nyinstitutionell teori. De 
lyfter fram en betoning på mänskligt agerande som att det kan vara oreflekterat, av ta -för-givet-
karaktär och av rutinkaraktär.  
105 Ämnesbärare B. 
106 Det förekommer ofta påståenden som t ex  att ”ekonomistyrningen har förlorat sin relevans” utan 
att ange i vilket sammanhang detta skulle gälla.  
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kategorisering.107 Uppdelningen i praktiskt och teoretiskt ger dock bara en grov bild av 
de sammanhang som de diskuterar kring. För att nyansera vill jag därför med hjälp av 
berättelserna och egna tolkningar synliggöra ytterligare kategorier inom denna första 
uppdelning. 108  
 
Jag börjar med praktiska sammanhang. Ett skäl till det är att påfallande många av 
ämnesbärarna talar om ekonomistyrning i praktiken. Den läsare som snabbt vill bilda 
sig en uppfattning om mina tolkningar kring vilka sammanhang som de talar om kan 
gå direkt till det sammanfattande avsnittet Sammanfattande tankar kring praktiska 
sammanhang.  
 
Jag kommer också att kortfattat belysa teoretiska sammanhang. Med det avser jag 
ekonomistyrning i den akademiska världen d v s på ämnesbärarnas hemmaplan.  Även 
för denna del gäller att avsnittet Sammanfattande tankar kring teoretiska sammanhang 
ger ett koncentrat av avsnittet Teoretiska sammanhang. 
 
 
Praktiska sammanhang 
 
Jag vill här lyfta fram några tolkningar kring skillnader och likheter i ämnesbärarnas 
berättelser vad gäller utgångspunkter och praktik. Jag är främst intresserad av att 
belysa något av den mångfald som jag uppfattar finns i utsagorna. Deras berättelser får 
därför en framträdande roll i den fortsatta framställningen.109 Jag uppmärksammar först 
att tillverkande industri tycks spela en viktig roll för ämnesområdet. Därefter tar jag 
upp några andra sammanhang där enligt min tolkning ekonomistyrning har praktiska 
tillämpningar. Jag beskiver dem som ett yrkesområde, en konsulttillämpning, ett 
expertområde och som en tillämpning inom offentliga organisationer. 
 
 
Industri och ekonomistyrning hör ihop 
 
Många ämnesbärare sätter in sina berättelser i ett industriellt sammanhang. De gör en 
för dem naturlig sammankoppling mellan tillverkande industri och ekonomistyrning. 

                                              
107 För att förenkla framställningen kommer jag i fortsättningen att använda orden ”praktik” och ”teori 
”. Med teoretiska sammanhang (teori) avser jag företeelser som kan kopplas till utbildning och 
forskning inom universitets- och högskolevärlden. Med praktiska sammanhang (praktik) avser jag  i 
första hand de tillämpningar som ligger utanför utbildning och forskning inom den akademiska 
världen d v s  det som inte ses som akademiskt sammanhang. 
108 Denna till synes enkla uppdelning är kanske inte helt problemfri. I en vanlig ordbok som t ex  
Bonniers Svenska Ordbok (1994, s 432 och 584-585) beskrivs praktik  som tillämpning i verkligheten 
medan teori bl a  förklaras som tankemässig förklaring eller antagande som inte bekräftats av 
verkligheten (motsats praktik). En teoretiker torde alltså vara en verklighetsfrämmande person medan 
en praktiker sysslar med händelser i verkliga livet. 
109 Jag har tidigare diskuterat kring social konstruktion. I analogi med detta så är ämnesbärarnas 
berättelser kring sina föreställningar viktiga eftersom de externaliserar subjektiverade upplevelser hos 
var och en av dessa. Mina tolkningar av utsagorna kan bidra till konstruerandet av gemensamma 
verklighetsuppfattningar d v s  en objektivering av verkligheten kring ekonomistyrningen. 
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Några av dem markerar att de talar om industriföretag genom att t ex  ange 
företagsnamn: 
 

Jag blev kontaktad av Volvo personvagnar för några år sedan - Vi vill ha hjälp med att 
fastställa vilken kalkylränta vi ska använda när vi bedömer produktutvecklingsåtgärder.  
Dom vill ha en siffra och den ska vara rätt. Vilken kalkylränta ska vi ta? (ÄC) 110 
 
Ja, vi gjorde en lösning åt Beckers industri...där vi lade in ett koncern 
konsolideringssystem....de hade dotterbolag över hela Europa och ett i USA. (ÄH) 

 
Därefter utvecklar de sin framställning kring ekonomistyrning i industriföretag. Egna 
erfarenheter från t ex  rollen som konsult i industrin ger färg och bakgrund åt 
berättelserna. Även ämnesbärare som inte direkt hänvisar till namngivna företag 
förefaller använda erfarenheter som expert i sina berättelser. Jag tolkar 
framställningarna som ”industriellt färgade” utan att de explicit anger vilket 
sammanhang som avses:  
 

…det är ganska galet för ett kostnadsställe om man tar en avdelning ute i verkstan att 
tro att den bäst styrs med en kostnadsställerapport. (….). Olika kostnadsslag på det här 
kostnadsstället. Så får han en siffra, en budgetsiffra, och så jämförs det här med utfallet. 
(ÄF)111 

 
Några få uttrycker i mera allmänna ordalag det sammanhang som de använder. De 
talar t ex  om organisationer och företag för att visa vad de avser: 
 

....jag antar att jag tänker på lite större organisationer...(….) Det är ju att vi vill påverka 
människor i organisationen att bete sig åt ett visst håll antar jag. (ÄI) 
 
...så kan det också vara i företag - ja visst! Så kan det ofta vara i företag. Exakt!” (ÄJ) 
 

Detta sätt att uttrycka sig indikerar att de avser företag som i första hand är stora. 
Många av dem förefaller likställa storföretag med tillverkande industriföretag.  
 
Min tolkning är alltså att många ämnesbärare spontant ser en koppling mellan 
ämnesområdet och industriella sammanhang. Flera av dem har jobbat med 
ekonomistyrning på uppdrag av industrin bl a  som experter och konsulter. Rent 
allmänt förefaller ämnesområdet och tillverkande industri ha ett naturligt samband för 
många av dem.112 
 
 
Ekonomistyrning som ett yrkesområde 
 
Många knyter sina utsagor till de aktörer som arbetar med ekonomistyrning i praktiken 
d v s  ekonomer eller controllers. Jag tolkar deras sätt att framställa detta som en 
allmän yrkespraktik. I någon mån verkar den vara oberoende av bransch eller del av 
                                              
110 Detta betecknar ämnesbärare C. Jag använder i fortsättningen denna typ av förkortning för att 
beteckna de olika ämnesbärarna (ÄA - ÄL).  
111 Jag använder: ……. för att markera en tankepaus och: (….) för att markera att jag tagit bort ord. 
112 Se avsnittet Tankeinnehåll och Förhistoria. 
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näringsliv. Någon talar t ex om controllers arbetsuppgifter när han försöker ringa in 
vad han anser ingår i ekonomistyrningen: 
 

Den här stora uppgiften ser jag som en väldigt intressant controlleruppgift. Det är inte 
så att controllers kommer att ha monopol på att ägna sig åt det här, utan det finns säkert 
informationsmänniskor och det kanske växer fram någon slags intern-marknadsförar-
människor eller vad, men ....någon kommer att göra det…(….)...yrkesekonomer har i 
regel ägnat för liten omsorg åt att lära sig kommunikation, pedagogik, intressera sig för 
samtalen i organisationen. Därför att många har sökt sig till siffrorna snarare än till 
kommunikationsprocesserna. (ÄE) 
 

Andra talar om vilka funktioner som ingår i controllerns arbetsuppgifter: 
 

Det gör ju det att när de startade i Europa så kunde vi alltså låta bli en del av de kanske 
inte så lyckade saker som man gjorde i USA i början. Framförallt inte överlasta 
controllers med så förskräckligt mycket funktioner. (ÄG) 
 

Någon kopplar samman monetära mått och ekonomarbete för att illustrera 
ekonomistyrning: 
 

Medan ekonomer ändå traditionellt har jobbat med monetära mått.(….)...det är inte 
självklart att det är ekonomerna som blir de som definierar måtten. (….)...ja jag har 
ingen klar ...klar uppfattning där annat än att ekonomer gärna ger sig in och diskuterar 
de här måtten.” (ÄI) 

 
Ytterligare andra utgår från ekonomers roller och arbetsuppgifter för att illustrera sin 
framställning:  
 

Det blir en helt annan roll som ekonomerna får spela då, tror jag. Eller tvingas att spela 
om de ska vara med. Teknikerna, om man tittar på det, så är det teknikerna som håller 
på egentligen med kostnadsstyrning i företag och ekonomistyrning rätt mycket. (….) 
Jag tror, om man tittar på det som en yrkesroll då. Jag tror att det blir det här att man är 
tvungen att jobba mer tvärfunktionellt över gränser. Man måste vara duktig på att 
kommunicera… (ÄK) 
 
Så de här ekonomerna det är inte dom som gör alla besluten utan det är någon annan del 
av organisationen som bestämmer, men ekonomerna gör en del av underlaget och då 
måste dom räkna rätt. (ÄL) 

 
 
Min tolkning är sammanfattningsvis att många av dem markerar att praktiskt arbete 
med ekonomistyrning tillhör ekonomers och controllers yrkesområde. De tycks se en 
plats för ekonomer och ekonomistyrning i de flesta typer av företag oavsett bransch, 
storlek eller sektor.  Möjligen kan en konkurrenssituation spåras i berättelserna mellan 
tekniker och ekonomer vad gäller ensamrätten till etiketten och innehållet i 
ämnesområdet. 
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Konsulter har egen ekonomistyrning 
 
Särskilt en ämnesbärare tycks tala om en speciell form av praktik som han uppfattar 
förekommer i en viss typ av tidskrifter, seminarier och konferenser. Han knyter 
spridningen av denna företeelse till internationella konsultföretag: 
 

Sen´ är det här pratet... det här lättare seminarie-konferens intensiva, är något annat än 
praxis……. Det liknar ju väldigt mycket business och ... Alla de här internationella 
konsultföretagen som kommer hit, via revisionsbyråerna går internationaliseringen och 
utländska samarbetspartner och så.. Det blir ju en globalisering av detta, idéerna sprids 
ju på nolltid nu. Det finns ju överallt. (ÄA)   
 
Det sprids så oerhört fort det där. Man får börja ha nåt nytt förhållningssätt till det där. 
Det är liksom... det tror jag att det kommer att komma också. Det där kommer att leva 
sitt eget liv... (ÄA) 

 
Han ger en egen karaktäristik av den praktik han anser framträder i tidskrifter, 
litteratur, seminarier och konferenser. Det nyckelord han använder för att visa vad han 
menar tycks vara ”förenkling”: 
 

Det har blivit en väldig förenkling i litteraturen.(ÄA) 
 
Så visst är det en förenkling där. Man tror på det här, det är klart att man ska ta det på allvar, 
men det är alldeles för mycket det här, diskussions eller ....ja, relevance lost och ABC och allt 
det här va. Det tar över så mycket. Folk liksom köper det. (ÄA) 

 
Han hävdar också att de synsätt som konsultpraktiken förmedlar sprids till  
hur praktisk ekonomistyrning gestaltas i olika fallstudier. Några få fall (företag) lyfts 
fram i olika sammanhang som framgångsexempel på det mesta som är nytt inom 
området. 
 

Det är några stycken organisationer, företag, som brukar förekomma i det där. Och de 
håller på med allting. Metoderna växlar men företagen är dom samma. (ÄA) 
 
Och då finns det olika fall att lyfta fram, som SAS var ju ett bra exempel. Jag har aldrig 
hört talas om att de skulle arbeta med någon form av avancerad ekonomistyrning, i 
termer av metoder eller nåt´ sånt´. (ÄA) 

 
Denne ämnesbärare förmedlar en kritisk hållning till den företeelse som jag kallar 
konsultpraktik. Han beskriver mycket av detta som löst prat: 
 

Det är bara sånt´ som gäller ja, det har helt tagit över. Det är lite olyckligt för .... alltså 
det är ju bara prat. Alltså ska man vara riktigt kritisk så är det bara prat. (ÄA) 

 
Min tolkning är att en ämnesbärare tydligt lyfter fram företeelsen konsultpraktik. Flera 
andra ger uttryck för liknande uppfattningar men enligt min tolkning på ett mera 
försiktigt och indirekt sätt.113 De markerar att denna typ av företeelse inte riktigt 
överensstämmer med annan ekonomistyrning. De tycks alltså ge konsultpraktiken en 
särställning jämfört med annan praktisk tillämpning av ämnesområdet. 
                                              
113 Jag återkommer till detta i Tema-avsnittet. 



 första huvuddelen 

 62

Ekonomistyrning som ett expertområde 
 
Några berör enligt min tolkning en speciell variant av praktisk ekonomistyrning. En av 
dem har varit s k  sakkunnig vid tillsättningar av akademiska tjänster (professurer). 
Han har i sådana sammanhang som expert bl a bedömt värdet av meriter inom 
ämnesområdet:  
 

Jag har varit sakkunnig på två professurer som har haft ordet ekonomistyrning......          
Jag tror att när dom sätter in ekonomistyrning i titlarna på professurer så är det bara för 
att vidga antalet kandidater. Det är ett flummigt begrepp.  Den funktion det spelar.  Så 
att alla kan söka... man behöver inte vara kunnig i redovisning för att bli professor i 
ekonomistyrning.. (ÄC) 

 
Enligt honom förefaller termen ekonomistyrning i sådana sammanhang snarast tjäna 
som ett lockbete för att få många sökande till en tjänst d v s  denna beteckning tycks ge 
ett större urval av sökanden än om en annan etikett används. Den praktiska delen i 
samband med detta torde vara själva bedömningen av vad olika sökanden uträttat med 
anknytning till området.  
 
En av de andra lyfter fram en något udda företeelse som enligt min tolkning också bör 
ses som en praktisk tillämpning av ämnesområdet. Han diskuterar en del kring 
terminologifrågor och gör det bl a  utifrån erfarenheter som expert i olika kommittéer 
och utvecklingsarbete kopplat till industrin: 
 

Där den här terminologin som vi använde fick rätt stor genomslagskraft, den går igen 
också i produktkalkyler i industrin och så vidare. Jag vill säga det att vi har ändå lyckats 
rätt bra med att få en ganska hygglig genomslagskraft på våra begrepp. (ÄG) 

 
Ämnesbäraren ifråga och även andra torde kunna ses som exempel på personer som 
praktiskt jobbat med att utveckla bl a  en del av den terminologi och modeller som 
idag används inom ämnesområdet. 
 
Jag lyfter här fram sammanhang som kan uppfattas som både udda och kvantitativt 
små företeelser. Bedömning av meriter i akademiska sammanhang samt 
kommittéarbete torde engagera ett fåtal personer. Vad gäller innehåll i 
ekonomistyrningen torde dock dessa experter ha stor betydelse för både praktiskt 
arbete och akademisk verksamhet. Några få personer har på detta sätt möjlighet att 
påverka innehåll och gemensamt språk inom ämnesområdet. Jag ser därför detta som 
ett viktigt sammanhang.  
 
 
Ekonomistyrning i offentliga organisationer  
 
En koppling mellan offentlig verksamhet och ekonomistyrning finns också i 
ämnesbärarnas berättelser. En av dem berättar kring erfarenheter från kommunal 
verksamhet. Han har där i egenskap av expert och konsult studerat och utvecklat 
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praktisk ekonomistyrning. Speciellt lyfter han fram kvalitativa delar i offentlig 
verksamhet och kopplar dem till styrning:   
 

......jag tycker för övrigt att offentliga organisationer är spännande på det viset att, man 
renodlar de kvalitativa aspekterna, man blir tvungen att göra det när man tänker och det 
kan kanske var nyttigt att göra på det sättet. Styrning av en (….) det skulle kunna vara 
ett slags samhällelig styrning eller en politisk styrning då. (ÄD) 
 

En annan relaterar ämnesområdet till sin egen vardag i det akademiska systemet. I sin 
roll som ämbetsman med ekonomiskt ansvar för en enhet i statlig verksamhet knyter 
han en del av sina iakttagelser till ekonomisystemen. Han använder ord som 
anslagsstyrning: 
 

Vi gjorde ett bokslut för 1997. En lista på obegripliga siffror, här har vi alla anslag, här 
har du alla plus/minussiffror. Det är universitetets anslagsredovisning som tagits fram 
ur vårt ekonomisystem. Det är vad jag får ut ur systemet med jämna mellanrum. Ibland 
är dom rätt ibland är dom fel. Jag får också inblick i dom andra ........Det kan du kalla 
ekonomistyrning eller inte men det är vanliga anslags.... Den lever jag med. Det är en 
empirisk iakttagelse av ekonomistyrning. Men här räknas det i riktiga pengar. (ÄL) 

 
Mitt tolkning är att framställningarna kring offentlig verksamhet lyfter fram dess 
särart. Jag uppfattar att de underförstått använder traditionell ekonomistyrning som 
referenspunkt för att beskriva praktisk tillämpning i denna typ av organisationer. Deras 
sätt att t ex betona kvalitativa aspekter och anslagsstyrning talar för att de ser offentlig 
verksamhet som ett speciellt sammanhang. 
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Sammanfattande tankar kring praktiska sammanhang 
 
Den mångfald av sammanhang som jag här lyft fram indikerar enligt min tolkning att 
ekonomistyrningen har en stark praktisk koppling eller förankring. Jag uppfattar att det 
är möjligt att lyfta fram exempel på sådana kopplingar i praktiskt taget alla berättelser. 
Även om alla inte väljer att betona praktiska aspekter så förefaller det klart att 
ämnesbärarna tycks ha uppfattningen att ämnesområdet har både en praktisk och en 
teoretisk (akademisk) sida. 
 
Vad som lyfts fram som praktik tycks dock variera. Det verkar snarast vara 
tillämpningar som ligger nära den egna personen och de egna erfarenheterna. 
Kopplingen mellan aktör och praktik förefaller vara viktig.  
 
Gemensamt för alla ämnesbärare är att de är akademiker och företagsekonomer. De 
har som akademiker i det akademiska systemet uppgifter som bl a  lärare och forskare. 
De flesta är i huvudsak teoretiker.114 En icke-akademiker torde uppfatta att de har en 
likartad teoretisk bakgrund. De har formellt ämbeten eller anställningar inom den 
akademiska världen. Detta gör att jag betecknar det innehåll som de lägger i praktik 
som ett inom-akademiskt-perspektiv.115  Alla ser säkerligen sig själva inte som 
renodlade ekonomistyrare utan snarare som företagsekonomer så belysningen kan 
också kallas för inom-företagsekonomiskt.  
 
I rollen som akademiker och forskare har ämnesbärarna mött företag och 
organisationer som empiri t ex  i samband med sitt avhandlingsarbete. Företeelser har 
studerats i företag och organisationer med mer eller mindre stark koppling till området. 
Forskare möter rent allmänt företagsvärlden på olika sätt. Allt från att skicka ut, ta 
emot och bearbeta enkäter till att aktivt delta i aktiviteter inom företag i s k  
aktörsforskning. Det är fullt möjligt att som akademiker och forskare aktivt delta i 
studerade företags aktiviteter likaväl som att studera aspekter av företags verksamhet 
utan att någon gång kroppsligen ha varit hos de studerade företagen. De  praktiska 
utgångspunkter som enligt min tolkning finns hos aktörerna i denna studie torde 
grunda sig på erfarenheter av varierande bredd och djup. Gemensamt tycks dock vara 
att de har närmat sig praktiken som akademiker och forskare d v s  som icke-praktiker. 
Många talar också om praktik i som jag tolkar neutrala termer som t ex  ”i företag”, 
”fall” eller ”fallföretag”.  En av dem lyfter särskilt fram hur praktik gestaltas i vissa 
tidskrifter, seminarier och konferenser. Han karaktäriserar denna företeelse som prat 
och menar att det är en populärbild av ekonomistyrning som inte har något med praxis 
i övrigt att göra.  
 
Påfallande många knyter enligt min tolkning ekonomistyrning och praktik till de 
arbetsuppgifter som kan förväntas åligga ekonomer eller controllers i företag eller 
                                              
114 Jag väljer här att se dem som teoretiker i  bemärkelsen icke-praktiker d v s  att de inte 
huvudsakligen jobbar med t ex  ekonomistyrning till vardags i företag och organisationer. De kan dock 
också ses som praktiker eftersom de flesta av dem är forskare. Forskning torde kunna ses som en 
praktisk aktivitet. 
115 Detta torde också gälla för innehållet i ekonomistyrning. 
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organisationer.116 Jag kallar detta för yrkespraktik. De lyfter fram denna typ av 
utgångspunkter utifrån vad jag uppfattar erfarenheter som t ex  konsult, forskare och 
ämbetsman. Ekonomers och controllers yrkespraktik förefaller vara ett viktigt praktisk 
sammanhang för ämnesområdet.  
 
Några talar om praktik utifrån erfarenheter som konsult.117  Deras framställning kring 
praktiken uppfattar jag som målande och konkret. De använder gärna direkta citat från 
personer och situationer som de mött i praktisk verksamhet. Den praktik som de 
relaterar till tycks grunda sig på erfarenheter i första hand från tillverkande industri 
och till viss del också från offentlig förvaltning.118  Mitt intryck är att de tycks ha både 
viss bredd och framförallt djup i sina berättelser. De ämnesbärare som enligt min 
tolkning har konsulterfarenheter fokuserar sina berättelser lite olika. En utgår från 
ekonomisystem medan andra utgår från arbetsuppgifter för ekonomer och controllers. 
Jag antar att dessa skillnader också speglar skillnader i intresseinriktning inom 
ekonomistyrningen.119  
 
Akademiker tycks många gånger få en expertroll. Den som har dokumenterad teoretisk 
och kanske också praktisk kunskap anlitas som expert i olika frågor av t ex  industri 
och offentlig förvaltning. Denna typ av expertroll förefaller ha spelat en viktig roll vid 
framväxten området i Sverige.120 Akademiker har deltagit i kommittéer och olika organ 
där praxis vuxit fram och sedan införlivats i ämnesområdet.121 De aktörer som fått 
expertrollen i sådana sammanhang har personifierat ekonomistyrningen både inom och 
utanför den akademiska världen. Detta uppfattar jag manifesteras inom den 
akademiska världen i samband med t ex tillsättningar av akademiska tjänster, arbete i 
betygskommittéer och opponentskap vid disputationer. 
 
Till sist relaterar en av dem praktik till sin egen situation som ansvarig för en enhet 
inom universitets- och högskoleorganisationen. Han kopplar sitt ekonomiska ansvar 
till rollen som statlig ämbetsman. En praktisk tillämpning av ekonomistyrning finns 
inom universitets- och högskolevärlden. Detta sammanhang glöms lätt bort när vi talar 
om praktik inom ämnesområdet.122 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
116 Jag uppfattar att fem ämnesbärare talar om praktik utifrån en yrkespraktik. 
117 De har t ex  sin huvudarbetsplats inom ett konsultföretag. 
118 Jag har svårt att se att någon av ämnesbärarna relaterar sina föreställningar till serviceföretag trots 
att företeelser som t ex  Service Management idag får en hel del uppmärksamhet inom det 
företagsekonomiska området. 
119 System eller användning. Jag återkommer till ett innehåll i rapportens nästa del. 
120 Detta ser jag som en viktig del i konstruktionen av ämnesområdet. 
121 Se avsnittet Tankeinnehåll. 
122 Vi = företagsekonomer i allmänhet och ekonomistyrare i synnerhet. 
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Teoretiska sammanhang  
 
I föregående avsnitt belyste jag den mångfald utgångspunkter som enligt min tolkning 
finns kring ekonomistyrning och praktik. Ämnesbärarnas utgångspunkter kring 
teoretiska sammanhang uppfattar jag däremot karaktäriseras av en samsyn eller 
enhetlighet. Enligt min tolkning talar de i huvudsak om tre olika aspekter eller 
kategorier. 
 
 
Ekonomistyrning som forskningsområde 
 
Flera ämnesbärare talar kring ekonomistyrning och forskning.123  Ett fåtal använder 
genomgående detta sammanhang för att illustrera sina berättelser. Särskilt två tycks 
konsekvent knyta an till forskningssammanhang:  
 

En sån distinktion den har att göra med att vi indelar forskningen och 
kunskapsbildningen i ämnen, discipliner. Där ekonomi....redovisare har ju angripit 
ekonomistyrningsproblem, kanske mer från det traditionella.. (ÄD) 
 
I nyare forskning, som t ex  den som handlar om lokal ekonomi, ekonomistyrning på 
operativ nivå... (ÄD) 
 
Det beror alltså på det här vad ekonomistyrning är som ett forskningsområde.(….) ...det kan vara 
så väldigt mycket, det beror på vilket teoretiskt perspektiv man har. (ÄA) 

 
En annan knyter bara delar av sin berättelse  till forskning: 
 

En annan är ju förhållningssättet till vetenskaplighet...(ÄJ) 
 
”Ett annat sätt är att gå ut kanske inte till 100 företag men 20 företag och försöka 
begripa vad har dom för bekymmer här och vilka företeelser är det som pågår? Det tror 
jag är en ganska stor skillnad i förhållningssättet om du närmar dig forskningsprocessen 
via andra forskares nedskrivna resultat och konferenser och sånt här eller om du har ett 
ganska verklighets ....den här typen av förhållningssätt till empirin där du då går ut och 
söker.. (ÄJ) 
 

 
Ytterligare en av dem berör helt kort forskning i sin berättelse. Han tycks bl a hävda 
att forskningen kring ekonomistyrning är eftersatt och ger tänkbara förklaringar till 
detta:  
 

”Man kan väl säga att det finns stort utrymme för utveckling. Sen om man ser på 
forskningen är den väldigt eftersatt i Sverige. Man har inte satsat på forskning på 
redovisnings och ekonomistyrningsområdet.” (ÄC) 

 
Det tar många,  många år av fullständig koncentration för att förstå tillräckligt för att 
kunna göra några vettiga forskningsinsatser. Så det är väldigt långt fram till .... från 

                                              
123 Jag väljer här att ta upp forskning inom den teoretiska kategorin eftersom jag ser det som en i första 
hand akademisk aktivitet. Samtidigt är jag medveten om att forskningen är en högst praktisk aktivitet 
för den enskilde forskaren.  
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grundkunskaperna, debet och kredit, till forskningsbara ämnen.... Sen rent intellektuellt 
så är det svårt.... (ÄC) 
 

 
Min tolkning är att ett fåtal ämnesbärare kopplar hela eller delar av sina berättelser till 
forskning. Speciellt en av dem talar kring denna utgångspunkt och han gör en 
genomgång av termen styrning utifrån ett forskarperspektiv och hänvisar till aktuell 
forskningslitteratur.124  En annan markerar vad jag uppfattar som åtskillnad mellan 
forsknings- och undervisningssammanhang. Han tycks mena att det är fråga om olika 
slag av ekonomistyrning. Någon talar i förbigående om forskning. Gemensamt för alla 
dessa är enligt min tolkning att de uppfattar forskningen som ett eget sammanhang.  
 
 
Ekonomistyrning som undervisningsämne  
 
Bara ett fåtal talar om ämnesområdet med en koppling till utbildnings- eller 
undervisningssammanhang.  
 
En av dem gör enligt min bedömning en markering när han hävdar att 
ekonomistyrning som ett undervisningsämne är en egen företeelse: 
 

Jag tror att man får dela upp en sån´ här diskussion i olika delar. Dels ekonomistyrning 
som ett forskningsområde och ekonomistyrning som ett undervisningsämne. (ÄA) 
 
….som undervisningsämne så får det ju många nya inslag. Helt klart. (ÄA) 

 
En annan tycks också relatera till undervisning när han visar på kursinnehåll genom att 
tala om den litteratur han använder: 
 

….Sen fick det väl den nya kicken på nåt sätt, tycker jag väl kom när lean-production 
boken producerades. Jag kommer inte ihåg om det var 90, jag tog in den som kursbok i 
den kursen.... (ÄH) 
 
Så om jag skulle beskriva min kurs nu, så har jag då böcker som.... (ÄH) 

 
Enligt min tolkning knyter bara två ämnesbärare en stor del av sina berättelser till 
undervisning. Jag uppfattar att de uttrycker sig lite olika. En talar t ex  om kurs och 
den andre om utbildning. En av dem ställer ekonomistyrning i undervisning och 
forskning mot varandra. Han tycks hävda att dessa delar har olika innehåll. Jag 
uppfattar att han gör denna distinktion utifrån sina två roller som lärare och forskare. 
Den andre uppfattar jag relaterar sin bild av undervisningssammanhang till en kurs 
som han själv ansvarar för i den akademiska världen. Han tycks koppla mycket av sin 
framställning i samband med detta till den kurslitteratur som han använder där. Han 
säger att han har ”ett praktiskt ben” och ”ett teoretiskt ben”. Det senare är bl a  den 
kurs han talar om.  
 
 
                                              
124 Mer om innehållet i hans berättelse i ett senare avsnitt av rapporten.  
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Ekonomistyrning i litteratur 
 
I nästan alla berättelser finns litteraturhänvisningar i olika former. Jag uppfattar dock 
att det bara är i ett fåtal berättelser som litteratur utgör utgångspunkt för 
framställningen.  
 
En ämnesbärare tycks markera att hans framställning följer en bok som han skrivit. 
Som svar på min första fråga om hur han ser på ämnesområdet svarar han nämligen: 
 

Det har jag sammanfattat ......i vår bok...  läs boken! (ÄJ) 
 
Därefter utvecklar han berättelsen kring ekonomistyrning och refererar åter till sin 
bok:  
 

Det är det som den här boken uttrycker. (ÄJ) 
 

Även andra använder enligt min tolkning litteratur som utgångspunkt för sina 
berättelser:  
 

Ja senaste tio åren tror jag att de har hänt mycket. Åtminstone i litteraturen och om 
litteraturen avspeglar vad som händer i verkligheten, om det skett förändringar eller om 
forskarna inte sett tidigare vad som hänt, de vet jag inte riktigt. (ÄB) 
 
Ja, om det varit så i företagen det vet jag inte, men i litteraturen och i privata företag 
definitivt.. (ÄB) 
 
....och det tror jag är viktigt i ett sådant här läge när det händer mycket inom 
ekonomistyrningen, hela området, man måste gå tillbaka tror jag till de gamla verken. 
(ÄK) 
 
…Jag är väldigt färgad av litteraturen. (ÄK) 
 
..om man tittar i litteraturen så är det sådana frågor som man tar upp. (ÄK) 

 
Jag tolkar att främst två ämnesbärare medvetet använder litteratur som utgångspunkt 
för sina berättelser. De använder ordet litteratur när de talar om sina utgångspunkter. 
Jag har svårt att tolka vilken typ av litteratur som de talar om. Det förefaller dock ligga 
nära till hands att tro att de menar forskningslitteratur eftersom de samtidigt talar om 
forskare. Min tolkning är att dessa två ser ekonomistyrning i litteratur som ett eget 
sammanhang.125  
 
 
 
 
 
 

                                              
125 En närmare diskussion kring olika typer av litteratur kommer i Tankeinnehåll, Teoretiska 
sammanhang och Litteratur. 
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Sammanfattande tankar kring teoretiska sammanhang 
 
Vad jag förstår är samtliga ämnesbärare disputerade och innehar akademiska tjänster 
som förutsätter forskningserfarenheter. De torde därför ha en gemensam bakgrund som 
forskare. Med detta i åtanke kan det synas förvånande att så få av dem enligt min 
tolkning utgår från forskning och att den får en så liten plats i deras berättelser. De 
flesta av dem innehar också professorstjänster och har enligt en tidigare 
högskoleförordning möjligheter att forska i tjänsten.126 Trots det tycks få utgå från 
forskning. Detta skulle kunna tyda på att de ser forskningen kring ekonomistyrningen 
som begränsad eller att de tycker att andra utgångspunkter bättre fångar 
ämnesområdet. 
 
Även undervisning borde utgöra en gemensam referensram för dessa personer. Trots 
detta så utgår enligt min tolkning endast ett fåtal från undervisning och utbildning i 
sina berättelser. Bara två av dem indikerar att undervisningen d v s  att möta studenter 
i kurser är en icke oväsentlig del i deras vardag. Övriga har måhända gått vidare i sina 
karriärer för att ägna sig åt andra uppgifter än direkta undervisningsuppdrag. 
Utbildning och undervisning förefaller inte vara en påtaglig del i deras vardag. 
 
De båda ämnesbärare för vilka jag lyft fram litteraturutgångspunkter tycks tala om 
forskningslitteratur. Det kan vara en smaksak att betona forskning eller litteratur som 
utgångspunkt för dessa framställningar. Enligt min tolkning vill båda lyfta fram ”the 
state of the art” företrädesvis i engelskspråkig vetenskaplig litteratur. De betonar på 
detta sätt sina roller som forskare. Flera andra tycks lyfta fram litteratur på ett annat 
sätt. De gör det som en illustration eller som en referens till sina beskrivningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
126 Jfr den högskoleförordning som gällde fram till 1998 sägs (4 kap, 5§): ”Professorer ska beredas 
utrymme för återkommande, längre sammanhängande perioder för forskning eller konstnärligt 
utvecklingsarbete på heltid.” Från1998 finns inte denna skrivning kring professorers tjänstgöring kvar 
i högskoleförordningen (http://www.hsv.se/verksamhet/lagar/forordning/kap4.htm). 
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Reflektioner kring sammanhang 
 
Jag har i denna del visat mina tolkningar kring utgångspunkter. Bilderna ryms i olika 
sammanhang. Jag har synliggjort några som torde ha betydelse för innehåll 
ämnesområdet. Varje läsare kan säkerligen identifiera ytterligare sammanhang eller 
andra sätt att se på dem. Jag har främst lyft fram en uppdelning i praktiska och 
teoretiska sammanhang. Med detta vill jag markera att ämnesbärarna talar om 
ämnesområdet på ett sätt som indikerar att de uppfattar att det finns både en praktisk 
och en teoretisk sida. Området tycks ha både ett praktiskt och ett teoretiskt ben.127 
 
Alla ämnesbärare har egna erfarenheter av att agera som företrädare för 
ämnesområdet. De har deltagit som experter i kommittéer, de har varit sakkunniga vid 
tillsättningar av akademiska tjänster, de har agerat som konsulter och författare, de har 
forskat, de har deltagit i konferenser, de har undervisat studenter o s v. Alla har utifrån 
de ramar som den akademiska världen sätter en vana vid att förmedla föreställningar 
kring ekonomistyrning till omvärlden (liksom många andra som är aktiva inom 
området). Min tolkning är att deras referensramar vad gäller att förmedla 
föreställningar kring området är närmast homogena i vissa avseenden.128 Det jag kallar 
homogeniteten sätter gränser för och påvisar intressanta aspekter vad gäller de 
sammanhang som de tar upp. Jag vill ge ett par exempel på vad jag menar med detta. 
 
Ett exempel är att en majoritet av dem talar kring ämnesområdet med en självklar 
koppling till det företagsekonomiska området. De talar om ekonomistyrning i 
teoretiska sammanhang som främst en angelägenhet för företagsekonomer. De flesta 
tycks ta för givet t ex  att utbildningen sker inom olika ekonomprogram och 
civilekonomutbildningar vid handelshögskolor och universitet. Få säger att 
ekonomistyrning även är en angelägenhet för tekniska högskolor och 
ingenjörsutbildningar. Många av de större tekniska högskolorna har institutioner som 
de kallar industriell ekonomi, har ekonomistyrning som en särskild avdelning eller ger 
kurser som benämns ekonomistyrning.129  I detta sammanhang (tekniska utbildningar) 
förmedlas föreställningar kring ekonomistyrning i stor utsträckning av ingenjörer med 
ekonomisk inriktning. En icke oväsentlig utbildningsinsats inom området sker alltså 
vid tekniska högskolor med främst tekniker som handledare. Detta kan vara en 
delförklaring till att fenomen som JIT, TQM och BPR under senare år har kommit att 
pocka på plats inom området. I tekniska utbildningssammanhang torde detta vara en 
naturlig utveckling av ämnesområdet. Tekniker uppfattar och förmedlar kanske dessa 
som nyheter medan några av ämnesbärarna i denna studie snarast tycks se dem som 

                                              
127 Ämnesbärare H använder dessa ord för att beskriva sig själv. 
128 Det är naturligtvis möjligt att också se detta som en konsekvens av mitt sätt att välja ut ämnesbärare. Detta 
gäller också för de resonemang och reflektioner som följer kring detta.  
129   Vid Luleå Tekniska universitet finns t ex  en avdelning vid institutionen Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap som heter Ekonomistyrning. KTH har också en institution som de kallar Industriell 
ekonomi (INDEK) där grundläggande kunskaper kring ekonomistyrning förmedlas. Små och 
medelstora högskolor ger ingenjörsutbildningar där ekonomistyrningskurser ingår i programmen. T ex  
så ingår en kurs Ekonomistyrning för ingenjörer och datavetare (5 poäng) i 
ekonomiingenjörsprogrammet (120 p) vid högskolan i Gävle.  
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udda företeelser.130  En reflektion blir därför att en del av utvecklingen inom 
ämnesområdet enligt ovanstående tolkning främst hämtar sin kraft från tekniska 
sammanhang där inriktningen kanske främst är att hitta lösningar på praktiska 
problem.  
 
Enligt min tolkning berör få utbildningssammanhang (som t ex  olika 
ekonomprogram) i sina berättelser. Några gör det och talar då främst om fördjupande 
utbildningsnivåer (C-, D- och doktorandnivå). De grundläggande utbildningsnivåerna 
tycks inte i någon större omfattning engagera dem. Engagemanget kring 
introducerande kurser inom ämnesområdet förefaller istället finnas hos en stor grupp 
adjunkter.131 De tilldelas uppgiften att förmedla grundläggande insikter till stora 
studentgrupper. Enligt en av ämnesbärarna baseras innehållet på A- och B-nivå till stor 
del på siffermodeller som har sina rötter i ett tidigt (30-tal) standardiseringsarbete 
inom området.132 En reflektion är att innehållet på grundläggande utbildningsnivåer 
tycks vara en angelägenhet för adjunkter med i allmänhet begränsade praktiska 
möjligheter att vidga perspektivet på ämnesområdet. De sitter mer eller mindre fast i 
en undervisningsbörda med många kurser och studenter som gör att de tvingas utgå 
från och förmedla vad som uppfattas som konkret och mätbart. Jag uppfattar att det 
därmed finns en risk att grundläggande utbildning inom området cementeras till det 
konkreta och hanterbara. De föreställningar som förmedlas kring ekonomistyrningen 
på denna nivå riskerar därmed att leva sitt eget liv och i första hand förknippas med 
siffermodeller.  
 
En annan reflektion är att inflytandet på ämnesområdet från både adjunkts- och 
stordriftsförmedlade ekonomiutbildningar och från teknikerförmedlade 
ingenjörsutbildningar pekar mot en betoning på siffermodeller och det konkreta. Detta 
betyder att de nyheter inom området som anammas i dessa sammanhang i första hand 
är av konkret och mätbar art. Själva sifferhanteringen i t ex  ABC-kalkyleringen får 
därför en mera framträdande plats än t ex  diskussioner kring förtjänster och 
begränsningar i resonemang om drivare och aktiviteter. 
 
Jag utgår i fortsättningen från att det är möjligt att gestalta ekonomistyrning på många 
olika sätt och i olika sammanhang. Några exempel är:  
 
yrkespraktik,  
tillämpning i industri och offentliga organisationer,  
i standardiseringsarbete,  
vid tillsättningar av tjänster,  
kopplat till ekonomisystem,  
i akademisk administration,  

                                              
130 ÄA säger t ex  att ”vi kan inte ta över JIT och hålla på med det där… det är inte vår grej”. 
131 Resonemangen kring adjunkter och deras undervisningsbörda baseras på diskussioner kring denna 
rapport från ett seminarium vid Beta, 991206 (se Teoretiska sammanhang, Forskning och 
Dubbelspåren).   
132 Ämnesbärare C. Med A- och B-nivå avser jag grundläggande kurser inom 
ekonomistyrningsområdet. 
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i företag i allmänhet,  
inom forskning,  
inom utbildning  
och i litteratur.  
 
En reflektion är att denna mångfald är större än tidigare och att det därför i 
fortsättningen torde vara ointressant att använda etiketten ekonomistyrning utan att 
samtidig ange vilket sammanhang som avses. Med andra ord är det mindre 
meningsfullt att säga t ex  att ekonomistyrningen har förlorat sin betydelse eller 
relevans utan att samtidigt ange vilket sammanhang som avses.133 
 
De sammanhang som jag här uppmärksammat återkommer i den fortsatta 
framställningen och särskilt i avsnittet kring tankeinnehåll. Det förefaller nämligen 
som om olika sammanhang under olika tidsperioder har haft olika betydelse för 
innehåll i ekonomistyrningen. Jag kommer därför att diskutera något kring de olika 
sammanhang som har påverkat innehållet under olika perioder. På detta sätt för jag in 
en tidsdimension i den fortsatta framställningen som i första hand rör vad jag kallar ett 
tankeinnehåll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
133 Den ökade mångfalden sammanhang i vilka ekonomistyrningen förekommer kan i sig ses som ett 
tecken på en ökning av den ekonomiska sfären. Miller (i Hopwood & Miller, edit, 1994, s 29) ser 
accounting (och motsvarande torde även gälla för ekonomistyrning) som en viktig komponent vad 
gäller att utöva inflytande över det ekonomiska livet och individer på ett indirekt sätt. Han ser 
ekonomi som ett särskilt område med sina egna lagar och samband och som en del av detta torde 
ekonomistyrningen ha bidragit till en ökad ”ekonomisering” i vårt samhälle under senare år.  
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3.  Tankeinnehåll 
 
Jag förmedlar i denna del något av den mångfald vad gäller innehåll som de olika 
ämnesbärarna enligt min tolkning lägger i ekonomistyrning. Innehållet i deras 
föreställningar och framställningar ser olika ut från person till person fastän det gäller 
en för dem gemensam och välkänd etikett. Även sättet att artikulera eller att tala kring 
föreställningarna skiljer sig mellan dem. De berättar på olika sätt genom t ex  att 
använda metaforer, liknelser, termer, perspektiv eller utgångspunkter. Detta uppfattar 
jag som både intressant och belysande i sig. Jag förmedlar därför fylliga citat för att 
lyfta fram olika sätt att tala om ekonomistyrning. Min tanke är precis som i föregående 
del att läsaren skall få en känsla för hur de talar om ämnesområdet och samtidigt också 
få en chans att göra egna tolkningar av citaten.  
 
I föregående del placerade jag in mina tolkningar i bilder av praktiska och teoretiska 
sammanhang. Denna uppdelning kommer jag även att använda här. Framställningen 
kring tankeinnehåll får två avsnitt som rör olika sammanhang; ett praktiskt och ett 
teoretiskt. Jag vill påpeka att jag inser att det är svårt eller rent av omöjligt att dra 
entydiga gränser mellan teori och praktik eftersom de till stor del är beroende av och 
förutsätter varandra. Uppdelningen får tjäna som vattendelare mellan två viktiga sidor 
och lyfter förhoppningsvis fram deras eventuella särart vad gäller innehåll.   
 
Eftersom det enligt min tolkning är möjligt att urskilja historiska skeenden i många av 
berättelserna har jag valt att ge framställningen kring praktik en tidsdimension. Jag tar 
upp olika sammanhangs betydelse eller påverkan på ämnesområdet över tiden. 
Därigenom hoppas jag t ex  att utvecklingstendenser under årens lopp framträder och 
att sammanhang som av ämnesbärarna lyfts fram som viktiga under olika tidsperioder 
blir påtagliga. Jag delar därför upp den fortsatta framställningen i tre tidsperioder; (1) 
förhistoria, (2) samtid samt (3) framtid. Med förhistoria (1) menar jag tidsperioden 
innan etiketten ekonomistyrning började användas. Det rör sig i huvudsak om tidigt 
1900-tal fram till och med slutet av 60-talet. Samtid (2) är tidsperioden från slutet av 
60-talet fram till och med slutet av 90-talet. Jag ser ekonomistyrningen som ett 
samtids- eller nutidsfenomen kopplat till denna tidsperiod. Framställningen kring 
framtidsvisioner väljer jag att kalla framtid (3). Jag lyfter i varje del fram intressanta 
företeelser och sammanhang ur ämnesbärarnas berättelser som de enligt min tolkning 
tillmäter betydelse för olika innehåll i ämnesområdet.  
 
I det avsnitt där jag tar upp mina tolkningar kring innehåll i teoretiska sammanhang 
relaterar jag framställningen till tre delar; forskning (1), undervisning (2) och litteratur 
(3). Alla tre delarna ger i huvudsak nutidsbilder kring ekonomistyrningen helt enkelt 
beroende på att ämnesbärarna enligt min tolkning i huvudsak talar utifrån ett nutids- 
eller samtidsperspektiv.134  
 
 

                                              
134 Detta kan vara ett uttryck för att teoribildningen kommer i ett ganska sent skede av 
ämnesutvecklingen. Se del IV och Ämnesområdets utveckling. 
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Praktiska sammanhang  
 
I många av berättelserna finns en tidsdimension som gör det möjligt att koppla ihop 
dem till något som liknar en historiebeskrivning för ämnesområdet. Samtidigt saknas 
många element för att de ska vara någorlunda heltäckande. Jag har här ingen ambition 
att prestera en historisk beskrivning som är fullständig i något avseende. Det är mera 
angeläget för mig är att lyfta fram intressanta aspekter och tolkningar som rör 
områdets historia, nutid och framtid. Aspekter som enligt min tolkning har relevans för 
innehållet i ekonomistyrningen.  
 
 
Förhistoria 
 
En institution som ekonomistyrning har en historia och är en produkt av denna. För att 
få en bakgrund till berättelser som följer historiska skeenden så kan det vara värdefullt 
att känna till något av historien ur vilken en institution har vuxit fram.135 Jag börjar 
därför med att ge en kort bakgrundsskiss som i första hand baseras på skriftliga källor.  
 
 
Bakgrund 
 
I läroböcker beskrivs ofta skeenden och företeelser som senare kom att ses som 
ekonomistyrning som en del av företagsekonomins historiska framväxt i Sverige. 
Sådana beskrivningar har i litteratur gjorts på olika sätt. Historiebeskrivningar och då i 
första hand för 1900-talet har t ex  relaterats till betydelsefulla personer inom den 
akademiska världen136, till framväxten av ämnet inom olika lärosäten137, till 
omvärldsinfluenser138, till ekonomisystem139, till controllerfunktionen140 eller till 
rationella/icke-rationella ansatser141. Författare har på olika sätt lyft fram faktorer som 
betydelsefulla för företagsekonomins framväxt och historia. Jag vill på motsvarande 
sätt lyfta fram berättelser kring ekonomistyrningens historia för att visa mina 
tolkningar av vad ämnesbärarna ser som viktigt. Innan jag låter dem komma till tals 
ger jag en kort och allmän bakgrund till avsnittet ekonomistyrningens förhistoria. En 
traditionell historiebeskrivning som jag uppfattar att den möter oss i gängse litteratur 
kring området. 
 
Under 1900-talets första del har olika ämnesmässiga inriktningar vuxit fram, formats 
och sedan kommit att bilda ämnet företagsekonomi. Detta förefaller ha varit en process 
som i mångt och mycket präglats av ett fåtal pionjärer vid ett par lärosäten i Sverige. 

                                              
135 Jfr Berger & Luckman, 1967, s 77-78, där de utvecklar ett resonemang om att en institutionaliserad 
värld uppfattas som objektiv verklighet vilket också gör att dess historia får objektiv karaktär. 
136 Se t ex  Engwall, 1995.   
137 Se t ex  Engwall,  i Czarniawska (red), 1998.   
138 Se Jönsson, 1996.   
139  Se Samuelson, 1990, s 10-13.  
140  Se Frenckner, 1989, s 35-39.   
141  Se Jansson, 1995, s 22-27.  
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Tidiga influenser av betydelse för ämnets utveckling hämtades i första hand från 
Tyskland och senare från USA. Två namn som brukar framställas som viktiga i detta 
sammanhang är professorerna Oskar Sillén vid Handelshögskolan i Stockholm142 och 
Albert ter Vehn vid Handelshögskolan i Göteborg143. Dessa båda förefaller under lång 
tid ha varit dominerande gestalter vid utvecklingen av företagsekonomin.144 Termen 
ekonomistyrning eller ekonomisk styrning började användas först någon gång i slutet 
av 1960-talet som beteckning för ett ämnesområde inom företagsekonomin.145 
 
Vad gäller innehåll i termen ekonomistyrning så verkar det till en början ha kopplats 
till redovisning, kalkylering och budgetering. Arbetsgivareföreningen uttrycker detta 
så här vid 70-talets början:146 
 

”Liknande synpunkter framförde de flesta av de femtiotal företagsledare som vi 
intervjuade under våren 1969. De flesta framhöll också svårigheten att få fram lämplig 
teknik för den ekonomiska styrningen. 
 
Någon vedertagen definition av uttrycket ”ekonomisk styrning” finns inte. De 
intervjuade menade med den termen närmast metoder och rutiner som kunde underlätta 
själva företagsledandet. De tänkte i första hand på metoder för att organisera sin 
redovisning, kalkylering och ekonomiska planering samt på tekniken för att ta fram, 
analyser och dra riktiga slutsatser ur det ekonomiska informationsmaterialet.” 

 
Ett likartat innehåll tycks också andra uppfatta vid samma tid:147 
 

”Den traditionella uppfattningen om vad ekonomisystemet omfattar brukar knytas till 
bild 1.12, som först publicerades i en av Mekanförbundets skrifter från 1970-talet. Här 
ingår således redovisningen, budgeteringen och produktkalkyleringen. Dessa processer 
kan sägas var de mest formaliserade och rutiniserade inom ekonomiområdet.”  

 
Min tolkning är att ämnesområdets förhistoria eller rötter enligt ovanstående källor bör 
sökas i redovisningens, kalkyleringens och budgeteringens tidiga utveckling i Sverige. 
Flera av ämnesbärarna talar också kring dessa områden utifrån ett historiskt perspektiv 
och några ger särskilt utrymme åt förhistorien. 
 
 
En teknisk orientering  
 
Särskilt en av dem utgår i sin berättelse från ett historiskt perspektiv. Han talar om en 
tidig utveckling av redovisning och kalkylering. Enligt honom så tycks utvecklingen 

                                              
142 Professor vid Handelshögskolan i Stockholm under åren 1915-1951(Se Engwall, 1992). För en 
utförligare presentation se t ex  Wallerstedt,  i Engwall, (red) 1995.  
143 Professor vid Handelshögskolan i Göteborg under åren 1926-1967 (Se Engwall, 1992). För en 
utförligare presentation se t ex  Jönsson, i Engwall, (red) 1995.  
144 Se Engwall, 1995, s 11-15, i Engwall (red), 1995. 
145 Se Johansson, Nilsson, Nilsson, Samuelson, Skötte & Åkerman, 1993, s 23. 
146 Se Svenska Arbetsgivareföreningen, 1970, s 5. 
147 Samuelson, Ekonomistyrning – en översikt, s 50-51, i Samuelson, LA, (red), 1996.   
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till en början styrts av nyttoaspekter.148  Ämnesutvecklingen har haft en pragmatisk 
bas: 
  

Det gäller särskilt i Sverige och när det gäller ämnesutveckling att det varit en 
pragmatisk bas för utvecklingen. Man har alltså i olika kommittéer,  teknologföreningen 
eller Mekanförbundet eller centralt... har man diskuterat praktiska problem och så har 
man kommit överens om en lösning och sen har man satt en professor på att förklara 
hur saker och ting hänger ihop. Det har ju varit industriell organisation,  i viss 
utsträckning rationaliseringsrörelsens bas.  Den första professuren på KTH kom 1940 
eller så där. Då var det ju en av rationaliseringsrörelsens främsta företrädare som fick 
den.149 (ÄC) 
 

Framväxten av det som senare kom att kallas ekonomistyrning tycks enligt honom till 
stor del drivits av en strävan att skapa enhetlighet, ordning och reda kring vokabulär, 
modeller och tillämpningar. Han nämner rena nyttoaspekter för tillverkningsindustrins 
folk som viktiga motiv till utvecklingen. Jag uppfattar att han särskilt betonar 1920/30-
talets framväxande rationaliseringsrörelse och teknikernas inflytande på arbetet att 
skapa användbara termer och modeller. Han tycks se detta som ett sätt att effektivisera 
och rationalisera industriföretags verksamhet:150  
 

Jo, man ska komma ihåg att det här med rationaliseringsrörelsen och det 
kostnadsredovisningstänkande som knöts till den var det Teknologföreningen som tog 
fram. Det var ingenjörer. Det var väldigt sent som redovisningskunnigt folk 
överhuvudtaget kom in....  Så blir det ju en massa åtgärder som var nödvändiga för att 
få logiken att fungera. En av dom sista sakerna som hände var att dom hade votering 
om man skulle kalla det här för inkomst eller intäkt.....och då vann ju till slut de 
sakkunniga, men det fanns ju ingenjörer och direktörer som ville rösta ………(ÄC)  

 
Jag uppfattar att några påtagliga resultat av de strävanden som han beskriver är 
”Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar”151 från 1936 och ”M-planen” från 
1945. EP fastställdes av Sveriges Standardiseringskommission och M-planen togs 
fram av Mekanförbundet som standardkontoplan för svensk verkstadsindustri.152 Han 
tycks se denna typ av företeelser som ett resultat av pragmatiska strävanden:  

 
...Sen hade den redovisningsprofessorn som fanns på Handels i Stockholm - Sillén. Han 
hade ett ansvar för revisionens och revisorsföreningens framväxt. Han hade 
liksom...mutat in det området.  Han var ju ordförande i FAR  ända fram till 40.... från 
23... Sen kom då göteborgsprofessorn i redovisning 1926, en tysk153 då som naturligtvis 
inte alls hade den här förankringen i alla kommittéerna på samma sätt. Så blev det så 
småningom att han tog hand om det här med kontoplaner. De två professorerna var de 
enda som fanns i redovisning då. De definierade ämnet sinsemellan och kom överens 
om begrepp och så där - Ska vi kalla det kalkylmässiga merkostnader?.... 
  

                                              
148 Jag uppfattar att han använder detta tema för tidsperioden 30- tal till 60-tal. 
149 Han avser här Tarras Sällfors. Mer om honom finns att läsa i Engwall, 1995, s 181-191. 
150 En viktig influens för detta synsätt torde ha varit Fredrick W  Taylors idéer om scientific 
management. 
151 Ibland förkortat EP 
152 Se t ex  Jansson, 1995, s 22.  
153 Han avser här Albert ter Vehn 
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…….det var bara mellan dom två. Sen´ var det två ställen man kunde lära sig 
redovisning. Då använde man Mekanförbundets normalkontoplan osv. Då fick man en 
enhetlighet i utbildningen och praxis också. Det är på så vis som utvecklingen har gått i 
Sverige. Man har haft problem med kostnadskalkyler och vad det kan vara. Så tillsätter 
man en kommitté av representanter för de stora företagen och så kommer de överens. 
Sen´ sätter då akademikerna liksom lite stil på det där. Sen´ utbildar man i 
begreppsapparaten och sen´ får praxis återföring. Så var det ju ända fram till 60-talet 
när datorerna kom. (ÄC)  
 

Den tidiga utvecklingen har enligt honom drivits av industrins enhetlighetssträvanden 
och i kommittéer med i första hand tekniker och industrifolk som förgrundsfigurer. 
Akademiker tycks ha deltagit genom att i efterhand föra in beslutad praxis i 
utbildningssammanhang.154 Min tolkning är att de i efterhand kom att legitimera vad 
praktikerna redan hade beslutat.   
 
Även andra tycks ha liknande tankar kring den tidiga utvecklingen av ämnesområdets 
rötter. En ämnesbärare talar visserligen utifrån ett forskningsperspektiv men han 
förefaller ändå se näringslivet som drivande för utvecklingen: 
 

.….. det är väldigt påtagligt hur forskningsproblemen har drivits av hur .. vilka problem 
som för tillfället har uppfattats som viktiga i näringslivet och industrin. 40- och 50-talet 
hade efterkrigssituationen med prisfrågor, produktkalkylering och funktionella 
organisationer. Där produktkalkylering och kontoplaner var väldigt viktiga, som ju då 
var betingat av den typen av situation. (ÄJ) 
 

Dessa två tycks vara överens om att rötterna finns inom industrin och att de därefter 
har formats i växelverkan mellan akademi och industri. En av dem nämner också andra 
faktorer som drivande för utvecklingen som t ex 1940-talets efterkrigssituation med 
varuknapphet och priskontroll. Även en tredje tycks se en koppling mellan tidiga 
standardiseringssträvanden, priskontroll och terminologi inom ämnesområdet: 
 

Vi hade ju en SIS, standardiseringsverksamhet. Den har varit mycket nyttig när det 
gäller skruvar och muttrar...det är ju rätt bra om skruvar och muttrar passar ihop t ex  
...och då har de standardiserat det. Men ibland har de gett sig in på terminologifrågor. 
När de 1931 gav ut terminologinormer, för i första hand då kalkylfrågor, då byggde de  
det på att det fanns en tradition. Det var ursprungligen knutet till tyska språket… Den 
kom ut och hade bakom sig ASEA, SKF, Ericsson, Volvo, som liksom var 
ekonomichefsutbildarna i vårt land. Och så kom andra världskriget med priskontroll 
och det blev planregler och de knöts an till de termerna. Det var de termer, de begrepp 
som finns inom de här normerna från 1931, terminologinormerna från -31, och 
enhetliga principer för självkostnadsberäkning från 1937. De har alltså fått en sån´ 
oerhörd genomslagskraft genom att de låg till grund för priskontrollen....och då fick de 
en ställning som sen´ har accepterats. Men när man sen´ har försökt i andra 
sammanhang, (….) försökt att precisera begrepp på sådana här områden som vi sysslar 
med så går det inte. Vi har ändå haft en rätt stor nytta av detta när de här 

                                              
154 Jfr  begreppet legitimering som tas upp i rapportens del III. Ett annat sätt att uttrycka detta är som 
Källström, 1990, s 20: ”Vi kan konstatera att ingenjörer organiserade i Industriförbundet, 
Mekanförbundet och Teknologföreningen drev diskussionen och utvecklingen kring den interna 
redovisningen (som Källström likställer med ekonomistyrning i sin framställning) och kalkyleringen 
fram till 1940- och 1950-talen. Inspirationen kom i första hand från USA och Tyskland. Teoretikerna 
har främst bidragit till att legitimera den praxis som praktikerna ofta redan utvecklat.”  
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kalkylbegreppen slog igenom på 50-talet. På 40- 50-talet så var det en rätt så stor fördel 
att det undervisades i ämnesområdet på två ställen i vårt land……(ÄG) 

 
Förutom industrin så tycks även samhället haft ett intresse av att det funnits en 
enhetlighet inom t ex  kalkylområdet. Detta förefaller ha varit en viktig förutsättning 
för andra världskrigets priskontroll. 
 
Min tolkning är att det dominerande intresset för terminologi och utformning av 
modeller kopplat till kalkylering och redovisning tycks ha bestått långt in på 50- och 
60-talen. Inom redovisningen kom i slutet av 50-talet idéer som så här i efterhand 
enligt en ämnesbärare har spelat en viktig roll för utvecklingen inom området: 
 

Sen´ ser jag väl den här Madsenska-skolan, variabilitetsredovisning, som en stor 
innovation egentligen. (ÄB) 

 
Han torde avse Vagn Madsens idéer om flerdimensionell variabilitetsredovisning. Jag 
uppfattar att innovationen gäller denna redovisnings möjligheter att spegla vad som 
händer i en organisation jämfört med endimensionell kontoredovisning av 
penningtransaktioner d v s  att tjäna som intern informationsbärare. 155 
 
Jag har hittills i framställningen använt termen redovisning utan att göra någon 
åtskillnad mellan det vi idag kallar externredovisning och internredovisning. En av 
ämnesbärarna gör en markering som enligt min tolkning innebär att han ser 
externredovisning i första hand som ett informationsinstrument till företagens omvärld 
och inte som ett medel för intern ekonomisk styrning:  
 

…..Den externa redovisningen över tiden med högre skatter, med större 
manipulationsmöjligheter med skatter, inflation och allting sånt´ där har fått en så 
oerhört stark ställning. Det gör att desto större, enligt min uppfattning, är behovet av en 
ekonomistyrning som verkligen har ekonomiska mål, långsiktiga ekonomiska mål inne i 
företaget. Den externa redovisningen är i första hand ett informationsinstrument till 
aktieägarna inför deras beslut om utdelning och sådana saker, men också för ledningen i 
stort och strategi och sånt´ där. (ÄG) 

 
Han tar också upp den tekniska orienteringen som han uppfattar rådde under 50- och 
60-talen. Han kallar den för en operationsanalytisk anda vilket torde säga en del om 
inriktningen: 
 

För mig har ekonomistyrningen, och det skedde redan på 60-talet, allt mer och mer 
blivit en fråga om tekniker, kanske redan på 50-talet förresten. En fråga om tekniker 
och är mycket mindre, som jag ser det en fråga om precisering av mål, samordning av 
mål, hänsyn till att man ofta får lov att jobba på flera olika mål… (ÄG) 
 
Man kan säga det att i den operationsanalytiska anda som mycket speglade 50-talet så 
tittade man på verkligheten och så försökte man fånga det väsentliga i en modell, flög 
upp i den abstrakta världen, bearbetade modellen och sen´ så tog man sig ner på nåt´ 
sätt till verkligheten. (….) Vilka åtgärder ledde det till? Kom de förändrade ekonomiska 
styrformerna t ex  en annan kalkylrutin, en annan budgetrutin, ett annat sätt att 

                                              
155 Madsen, 1959. 
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presentera ekonomiska rapporter och nyckeltal och såna här....kom de här sakerna att 
leda till någon förändring i beteendet? Hur inverkade det på människor? (….) Ta den 
klassiska diskussionen om självkostnadskalkyl och bidragskalkyl. Där man mycket ofta 
hörde från företag (….)  ja vi har bidragskalkyl. Och så träffade man företagsledarna 
och sa´ dom som så  - jaa, jo inför det så tänkte vi så och så, självklart med bidragskal... 
ja vad det kallas ger jag fan i...Så här gjorde vi. De tänkte inte ens en gång  i de termer 
som modellerna innebar. (ÄG) 
 

Även en av de andra tar upp det starka intresset för tekniska lösningar som han 
uppfattar fanns långt in på 60-talet:  
 

Då när man skulle datorisera så var det i början fråga om att datorerna hade för lite 
kapacitet och då var det ju programvara....det var  EPOS och EPOK och det här 
....effektiv programmering. Men först är det då att göra program som kan producera 
rapporter....Det är en väldig mängd transaktioner som man ....Så byggde man försystem 
som styrdes av datorernas kapacitet och då kom kontoplanstänkandet väl till pass .....sen 
skulle man då ha rapportgeneratorer som var effektiva och så skulle man kunna 
tillgodose olika rapportbehov. Det har ju funnits med hela tiden det där - different cost 
for different purposes - i den svenska debatten...... i den svenska utvecklingen också. 
(ÄC)  
 

Båda ser enligt min tolkning en stark fokusering kring både tekniska- och 
systemaspekter vad gällde kalkylering och redovisning under tidsperioden fram till 
slutet av 60-talet. Beteende- och användaraspekter förefaller alltså ha spelat en 
underordnad roll. Jag uppfattar andra delar i berättelserna som något av hörnstenar 
inom redovisnings- och kalkyleringsområdena under den aktuella perioden. Det gäller 
främst EP, M-planen och variabilitetsredovisningen. De tycks ha varit dominerande 
idéer:156  

 
Det är de tre dominerande idéerna tror jag som har funnits då….. Ja, säg EP, M-plan, .... 
variabilitetsredovisningen då. (ÄB) 

 
I förhistorien tycks ha funnits en stark koppling mellan industrins strävan att lösa 
praktiska problem och utvecklingen kring kalkylering och redovisning. Praktiska 
aspekter verkar ha styrt inriktningen på arbetet. Det förefaller ha rört sig om en strävan 
att göra både rätt och lika. Betoningen av nyttoaspekter tycks ha inneburit ett 
omfattande standardiseringsarbete vad gäller terminologi, modeller och system. 
Tekniska aspekter tycks ha varit dominerade. Arbetet förefaller ha ägt rum till stor del 
i kommittéer, inom Mekanförbundet, i Teknologföreningen och inom 
rationaliseringsrörelsen. Det tycks i första hand ha varit ingenjörer som arbetade med 
denna typ av frågor. Min tolkning är att mycket av innehållet därför kom att kopplas 
till tekniska aspekter som att hitta gemensamma modeller för kalkylering (t ex  EP) 
och för redovisning (t ex  M-planen). Förhistorien förefaller till stor del ha handlat om 
att etablera en gemensam modell- och begreppsvärld inom kalkylerings- och 
redovisningsområdet.157  

                                              
156 Se även avsnittet Teman, ekonomistyrnings kärna och ämnesbärare B 
157 Scott, 1995, diskuterar kring liknande frågor och menar att vissa strukturella former är gemensamma i 
organisationer vilket skapar strukturell isomorfism. En sådan stävan kan vara att sortera upp och skapa 
enhetlighet inom redovisnings- och kalkyleringsområdet vad gäller användning modeller och termer. En enhetlig 
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De utsagor som ämnesbärarna ger kring den tidiga förhistorien lyfter fram vad jag 
kallar den tekniska orienteringen. Frågor kring styrning, styreffekter, påverkan o s v 
förefaller ha spelat en underordnad roll. Intresset verkar i första hand ha knutits till 
själva modellerna och deras utformning.  
 
En liten reflektion är att mycket av denna tekniska orientering lever kvar inom 
ekonomistyrningen än idag.  Inom området diskuteras t ex  fortfarande kring 
kalkylering och kalkylmodeller med utgångspunkt från Enhetliga Principers modell för 
självkostnadskalkylering. De industriella rötterna syns enligt mitt förmenande 
fortfarande i läroböckernas framställningar som t ex  användningen av termer som 
tillverkningskostnad, TO och i val av exempel för att åskådliggöra olika principer.158 
Verkstadsindustri, rationaliseringsrörelse m fl  tycks ha varit framgångsrika vad gäller 
att etablera enhetliga modeller och termer inom kalkyl- och redovisningsområdet.  
 
 
Uppmärksamhet kring styrning och styreffekter 
 
Budget berörs inte i ämnesbärarnas berättelser förrän i samband med 60-talet. En 
tänkbar förklaring till detta är att budgeten tycks ha fått en mera allmän användning 
inom näringslivet först under detta årtionde.159  
 

Det hela började rätt mycket  på 60-talet när man började utveckla de här formella 
styrsystemen i storföretagen. Då var det ju framförallt budgetering, lite 
långsiktsplanering, rapportering som kom in mer och mer då i företagen. (….) 
Framförallt budgeteringen…. (ÄF) 

 
Han lyfter fram att budgeten fick en ledande roll som styrmedel under 60-talet. Min 
tolkning är att han i första hand talar om stora industriföretag. Samma ämnesbärare 
framhåller att budgeten fortfarande har styreffekter : 
 

Ja från ledningens sida så såg man ju det som ett väldigt viktigt styrmedel. Man hade ju 
bakgrunden här att just företagen växte i storlek och att bara sitta och vänta på 
redovisningsrapporter som en företagsledning skulle styra med. Det fungerade allt 
sämre. Utan man måste ha en framförhållning och budgeten blev ju då en plan för 
framtiden som innebar att man ju hade diskussioner tvärs genom hela företaget och 
diskuterade hur man skulle hantera olika förutsättningar. Hur man skulle disponera sina 
resurser.  Det är ju en viktig resursfördelningsfunktion i budgeten. Det är det ju 
fortfarande. Så visst har budgeten styreffekter. Det har ju ingen tvekan. Så det här dök 
ju upp som ett naturligt instrument som företagsledningar kunde arbeta med.....som en 
del av ledning och styrning av verksamheten. (ÄF) 
 

Han tycks se budgeten som en central del i vad som kom att bli ett ämnesområde och 
kallas ekonomistyrning: 

                                                                                                                                             
begreppsapparat har medverkat till framväxten av ämnesområdet. Enhetliga språkliga strukturer kan ses som en 
förutsättning för ekonomistyrningen.  
158 Vi använder exempel av typen ”företaget A tillverkar produkterna X och Y …..” 
159 Denna uppfattning kommer också till uttryck i Samuelson, 1990, s 11. 
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Ekonomisk styrning var i stort sett det här med budgetering och lite långsiktig planering 
kanske och de rapporter och det här med internpriser som knöt an till det. Kalkyler och 
sådant där också. (ÄF) 
 

Någon form av insikt eller uppmärksamhet kring kopplingen mellan ekonomisk 
styrning och budget fanns enligt min tolkning i slutet av 60-talet. En tänkbar förklaring 
till detta finns i hur företagsekonomin under 50- och 60-talet kom att influeras av 
omvärlden. En ämnesbärare berättar hur svenska företagsekonomer vid den tiden åkte 
över till USA och kom tillbaka med nya impulser: 
 

När vi var ute 35 européer från 12 olika länder och tittade på controllerrollen och 
budgetproblematiken i USA 1951 så kom vi hem och var helt entusiastiska. (ÄG)   

 
Min tolkning är att influenser från USA under 60-talet kom att få påverkan på vad som 
senare kom att bli ekonomistyrning. Några av influenserna inom området förefaller ha 
varit en direkt fortsättning på de strävanden som tidigare förekommit med koppling till 
bl a  Standardiseringskommissionen, Mekanförbundet och Teknologiföreningen. 
Inriktningen tycks ha varit samma strävanden att skapa ordning och reda i olika 
avseenden inom redovisning och kalkylering. En influens med liknande inriktning 
lyfts fram av ämnesbärarna och personifieras av de amerikanska akademikerna 
Anthony och Dearden160. Deras budskap går mycket förenklat ut på att skapa ordning 
och reda i organisationers ekonomistyrsystem. Basen för detta tycks vara hierarkiska 
strukturer med ekonomiska ansvarsenheter för vilka internredovisningsmodeller 
anpassas.161 Denna typ av innehåll tycks ha fått stor genomslagskraft och spridning: 
 

Det är ju då definitioner som i första hand kommer från Anthony och Harvardskolan. 
De har fört in en rätt snäv definition av det här begreppet (….) Det är lite olyckligt då 
eftersom Anthonys referensram från 60-talet den är ju så väldigt spridd. (ÄF) 

 
Orienteringen mot USA under 50- och 60-talen uppmärksammade styrmöjligheter och 
gav en förändrad syn vad gäller möjligheter att kunna styra. En ämnesbärare nämner 
att Anthony förknippas med en termostatmetafor vad gäller styrning:  
 

.... jag tycker termostaten ... har du läst Anthony? (…..)... egentligen tycker jag att det är 
en väldigt bra pedagogisk beskrivning. Du börjar med en rent fysiologisk makapär, 
termostat…. (ÄH) 

 
Anthonys syn på styrning förefaller ge associationer till reglerteknik. Min tolkning av 
framställningen är att styrning av företag verkar likställas med att kunna hantera en 
ångmaskin: 
 

… control …. återförde då till reglerteknik. Där är väl engelska språket .... om du tänker 
på den där gamla ångmaskinen med armarna som går ut så där och kulorna som sitter 
där ute, när det blir varmt så åker det där upp och det pyser och så. Vad heter den där 
grejen på engelska? The governer. (ÄG) 
 

                                              
160 Den s k  Harvardskolan  
161 Se t ex  Anthony, 1965, och Anthony & Dearden, 1970. 
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Flera lyfter även fram en annan och som det tycks viktig influens som fick inflytande 
under 60-talet. Den förefaller ha kommit från en annan amerikansk universitetsmiljö 
och en ämnesbärare personifierar inriktningen med namn som:  
 

Simon och March och Cyert och de där Carnegiekillarna (ÄG) 
 
Deras största bidrag tycks i första hand vara att de lyfte fram beteendeaspekter i 
organisationers verksamhet.162  Denna influens tycks ha fått stor genomslagskraft inom 
den svenska företagsekonomin att döma av en ämnesbärares sätt att tala i termer av 
före och efter en viss bok : 163 
 

Före 1963, alltså före Cyert & Marchs bok om företagsteori, och en 
beteendevetenskaplig sådan, så hade ju vi ekonomer i stor utsträckning bortsett ifrån, 
vägen ifrån modell tillbaka till verklighet. (ÄG) 

 
Han kallar Carnegieskolans bidrag till företagsekonomin för en beteendevetenskaplig 
företagsteori. Den tycks stå i kontrast till tidigare förhärskande synsätt som t ex  
hämtat grundläggande utgångspunkter från nationalekonomins mikroteori och med en 
tydlig inriktning mot numeriska beräkningar:  
 

Operationsanalysen kom under andra världskriget, den kom till civil användning efter 
andra världskriget men det blev inte någon riktig futt på den, till allmän kännedom 
förrän omkring -55. (ÄG) 
 
….i den operationsanalytiska anda som mycket speglade 50-talet…. (ÄG) 

 
Min tolkning är att Carnegieskolans idéer fick avgörande betydelse vad gällde att ge 
ökad uppmärksamhet åt nya företeelser inom företagsekonomin där särskilt 
beteendeaspekter lyftes fram:   
 

….dels i social redovisning, dels i behavioural accounting, om vi tar internationellt, på 
nåt´ sätt så tror jag vi kan säga det att den blev en naturlig följd sen Carnegieskolan, 
Simon, March, Cyert, hade liksom öppnat dörren. (ÄG) 
 
….först från 60-talet så började ett intresse för behavioural accounting. (ÄG) 

 
Sammanfattningsvis så tycks influenserna från den s k Harvardskolan ha fört med sig 
insikter om att det var möjligt och också önskvärt för företagsledningar att styra 
verksamheter i företag. Så här i efterhand är det rimligt att anta att utan denna influens 
hade troligtvis ämnesområdet aldrig uppkommit. Innehållet i den styrning som 
uppmärksammades verkar främst ha haft karaktär av att kunna parera och anpassa 
arbetet internt till omgivningen. Budgeten tycks ha varit ett viktigt styrmedel i detta 
sammanhang. Termostatmetaforen säger en del om den syn på styrning som fördes 
fram. Jag ser detta som ett synsätt där styrningen till stor del ses som en mekanisk, 
rationell och teknisk process. I den meningen så fullföljer det nya från Harvardskolan 
                                              
162 Se t ex  Cyert & March, 1963, eller Simon, 1947.   
163 Jönsson,1996, lyfter även fram betydelsen av besök i Sverige från USA (t ex  March och Simon).      
Han tillmäter t ex  ett symposium sommaren 1968 (Carnegie-Mellon symposium i Göteborg) stor 
betydelse för en då relativt ung akademikerkår inom företagsekonomin. 
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under 60-talet bara den tidigare beskrivna tekniska orienteringen. Jag tycker mig se att 
denna tradition levt vidare långt in i våra dagar. Styrningen har många gånger setts 
som ett tekniskt problem där det gällt att hitta nya lösningar eller tekniska 
förbättringar. Det tycks många gånger ha varit en ledningsfråga att hitta rätt styrmodell 
eller justera en befintlig för att hitta rätt nivå och styrtal.  
 
De tankar och idéer som kom från Carnegieskolan uppfattar jag mera låg på ett 
grundläggande plan. De ifrågasatte tidigare rationalitetsantaganden d v s  omprövade 
synsättet om att organisationer är rationella och agerar rationellt. De hävdade att 
medlemmar i organisationer agerar utifrån bl a ofullständig information vilket gör att 
organisationer aldrig kan bli helt rationella. De agerar med s k  begränsad 
rationalitet.164 Med dessa idéer förefaller människan och beteenden på allvar ha 
kommit in i företagsekonomin och efter hand också i ekonomistyrningen.165  
 
Min tolkning är att embryot till ämnesområdet till en början till stor del handlade om 
siffror och siffermodeller men att beteendeaspekter efterhand kom att pocka på 
utrymme i de delar som senare kom att bilda ekonomistyrningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
164 Se t ex  Morgan, 1999, s 90. 
165 Det ligger nära till hands att av ovanstående text och tillhörande citat dra slutsatsen att den s k  
Carnegieskolan var först med dessa idéer. Men som ÄG påpekar: ”Du har böcker om Behavioural 
Accounting som kom redan före Cyert & March. 1958 kom kanske den mest kända av Lickert i 
Accounting, Organization and Society.” 
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Sammanfattande tankar kring förhistorien 
 
Ämnesbärarna uppmärksammar enligt min tolkning de rötter och influenser ur vilket 
den svenska ekonomistyrningen har vuxit fram. Jag ser tre teman som viktiga i deras 
berättelser. Teman kring företeelser eller rötter som kom att ligga till grund för och 
bilda det jag kallar tre huvudinfluenser inom ämnesområdet. Jag väljer att 
uppmärksamma:  
 
(1) Pragmatiska strävanden med effektiviserings- och rationaliseringsambitioner som 

en första del på vilken ekonomistyrningen grundades. En normativ eller teknisk 
orientering där enhetliga modeller och begrepp skapades.  

(2) En allt mer allmän användning av budget och synen på den som ett styrinstrument. 
Möjligheter för företagsledningar att kunna styra började uppmärksammas.  

(3) Influenser som utmanade tidigare rationalitetsantaganden och som betonade 
beteendeaspekter i organisationers verksamhet. Beteende- och styreffekter kom att 
uppmärksammas.  

 
Industrin eller industriella sammanhang förefaller ha spelat en avgörande roll under 
den tidiga förhistorien genom att den stod för utvecklingen av grundläggande 
terminologi och modeller. I första hand praktiker och i viss mån teoretiker tycks ha 
arbetat med frågor kring redovisning och kalkylering. En gemensam nämnare hos 
flertalet av dessa aktörer tycks ha varit att de var tekniker. Om denna iakttagelse 
stämmer så har främst tekniker bidragit med grundläggande delar inom ämnesområdet. 
Ekonomistyrningen kan så här i efterhand relatera en viktig del av sin förhistoria till 
teknikers arbete i industriella sammanhang. De har bl a konstruerat och standardiserat 
den vokabulär och de modeller som företagsekonomer än idag använder. Industriella 
sammanhang och tekniker har på detta sätt lagt en pragmatisk eller normativ grund för 
ekonomistyrningen.  
 
Teoretiska sammanhang har främst bidragit med viktiga och grundläggande idéer till 
ämnesområdet vid tiden för dess tillkomst. Influenser som påverkade dess uppkomst 
kom under 50/60-talet enligt min tolkning i första hand från USA. Svenska teoretiker 
tycks då ha uppmärksammat och påverkats av tankar kring möjligheter att styra eller 
påverka verksamheter i företag. Detta förefaller ha varit en viktig förutsättning för 
ämnesområdets tillkomst. Budgeten uppmärksammades och anammades som ett 
viktigt styrmedel. Den tycks till en början ha fått en central position inom 
ekonomistyrningen. Teoretiska sammanhang fick därmed ett expertområde av intresse 
även för det privata näringslivet. Teoretiker förefaller dessutom på ett mera 
övergripande plan ha börjat ifrågasätta tidigare rationalitetsantaganden och samtidigt 
på allvar uppmärksamma beteendeaspekter kring verksamheten i företag. Alla dessa 
influenser tycks ha fått en stark förankring i teoretiska sammanhang och till en början 
utgjort en viktig del i ekonomistyrningens teoretiska bas.  
 
Min tolkning är att ämnesområdet från början fick ett starkt praktiskt och något 
svagare ett teoretiskt ben. Det praktiska med rötter i industriella sammanhang och med 
tekniker som ledande aktörer. USA-influerade akademikers nyvaknade intresse för 
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styrningsfrågor och beteendeaspekter utgjorde huvudsakligen grunden för den 
teoretiska delen.  
 
 
 
 
Samtid 
 
Den tidsperiod som jag avser här är 70-, 80- och 90-tal d v s  den tid under vilken 
etiketten ekonomistyrning har använts för att beteckna ett ämnesområde.166 Jag lyfter 
här fram mina tolkningar kring några intressanta berättelser som rör innehållet under 
denna tidsperiod. I första hand synliggör jag den fortsatta utvecklingen för vad jag i 
föregående avsnitt (förhistoria) kallade tre huvudinfluenser. Därefter lyfter jag fram 
några tolkningar kring nya företeelser och till sist reflekterar jag helt kort kring olika 
sammanhangs betydelse för innehåll i ämnesområdet.  
 
 
Från system till räntabilitet 
 
Det tycks råda en samstämmighet bland ämnesbärarna om att den tidigare så 
dominerande utvecklingen i företagen kring kontoplaner och systemsidan avstannade i 
och med 70-talet. Tankar kring standardisering och central styrning förefaller ha fått 
mindre utrymme vid den tiden. En av dem kopplar samman utvecklingstendenser i 
samhället och i företag genom att diskutera kring de nya tankegångar vad gäller 
styrning i vid mening som växte fram i spåren efter –68 (med t ex  studentrevolt och 
kårhusockupationer): 
  

….decentralisering det har ju ... det började man resonera kring från början av 70-talet 
ungefär, mer och mer. Och det hade ju egentligen en blomstringstid efter -68... 
kårhusockupationerna och....social redovisning å medbestämmande och ... 
ifrågasättande av vem som skulle ha makten i företagen. Om det skulle vara ägare och 
kapitalister eller om det skulle vara de anställda. Detta kunde kopplas till att man mäter 
resultat, att man mäter ju avkastning på kapitalet t ex. I ett framgångsrikt företag så är 
det ju då kapitalägarna som får...så gick resonemanget på den tiden. De får det som blir 
över, vilket kan vara ganska mycket i det här riktigt lönsamma företaget. Och varför sa 
man då förstås, med den tidens perspektiv, varför skulle det inte vara så att det var de 
anställda som kom i åtnjutande av detta? Man resonerade om intressenter, det fanns 
många intressenter i organisationen. Under 70-talet så gick ju resonemanget att det var 
...balansen där i inflytande och makt och belöningar var inte rimlig, och den var till 
aktieägarnas fördel. Och då fästes uppmärksamheten på detta med personalen och 
personalens inflytande och medbestämmande.... medbestämmandelagen kom ju i den 
där vevan. Första begreppet var ju faktiskt företagsdemokrati, som inte används nu 
nästan alls. Men det man menade var ju rötterna till detta (….) att man skulle påverka 
sin situation ...(ÄD) 
 

                                              
166 Beteckningen samtid och tidsperioden 70- till 90-tal syftar på ekonomistyrningsetikettens 
blomstrings- eller användningstid. Innan denna tidsperiod användes inte etiketten som beteckning för 
ett ämnesområde och efter denna samtid (från 2000-talet) vet ingen vad som händer med denna och 
andra etiketter. 
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Även andra tycks se stora förändringar ungefär vid samma tid i storföretagen vad 
gäller sättet att organisera sin verksamhet: 

 
Från slutet av 60-talet och framåt så kom ju sen divisionaliseringsvågen. (ÄJ)  
 
För när decentraliseringen i form av divisionaliseringen, och i några fall 
matrisorganisation, slog igenom här i Europa i mitten av 70-talet, i Sverige 72-73 
…(ÄG) 
 

Min tolkning är att divisionaliserings- och decentraliseringssträvanden verkar ha 
kommit ungefär vid samma tid inom svenska industriföretag. Detta tycks ha fört med 
sig nya krav på styrning av resultatenheter. Internpriser och problematik kring detta 
kom att uppmärksammas och tycks därmed också ha blivit ett inslag i 
ekonomistyrningen: 
 

… de styrmedel som knöt an till det här som internpriser och liknande. Vi pratar om 
resultatenheter och så. När jag började mitt avhandlingsarbete, i slutet av 60-talet, så 
var det just de här styrmedlen som vi fokuserade. (ÄF) 
 
T ex NN,…(….)  ... internpriser skrev ju han sin avhandling om också, och de var ju 
ungefär samtidigt. Så det här kom väl att knytas ihop rätt mycket inom ämnesvärlden 
och i praktiken. Ekonomisk styrning (….) det här med internpriser som knöt an till det. 
(ÄF) 

 
Divisionalisering förefaller ha varit en livskraftig trend under hela 70- och 80-talet. 
Den typ av styrmedel som den förde med sig var t ex  avkastningskrav på kapital och 
internprissättning: 
  

…..hela 70- och 80-talets utveckling gick egentligen ut på att man skulle använda 
monetära mått eller mått härledda från monetära siffror i stil med avkastning osv för att 
delegera och decentralisera ansvar i organisationer. Det är ju det som är en dimension 
som är intressant i det här nämligen att ...tron på resultatenheter, bolagisering och allt 
sådant kulminerade någon gång -88/-89 kanske. (ÄE) 

 
Under 90-talet förefaller synen på internpriser som ekonomiska styrmedel ha 
förändrats jämfört med 70- och 80-talet: 
 

Vi gjorde en del intervjuer (….) i svenska företag, och flera av dem sade saker i stil 
med - ja, jodå vi använder ju internpriser fortfarande men det är inte meningen att man 
liksom ska fatta beslut så mycket efter dem som det var kanske på 80-talet utan ...de är 
mera för att ...de har mera kostnadsfördelningskaraktär så att säga för att vi ska kunna 
göra kalkyler och sånt´. Men det är inte meningen att man ska liksom suboptimera med 
vägledning av internpriserna. (ÄE) 

 
Även 70-talets oljekris förefaller ha inneburit en tankeställare som fick företagen att 
ändra inriktning vad gäller ekonomisk styrning. En reaktion tycks ha varit att företagen 
började agera mera strategiskt än tidigare:167 
                                              
167 Ämnesbärare H: ”Igor Ansoff, han sa 1965 att det finns tre nivåer, strategisk, taktisk och operativ. 
Han ville ju lyfta fram det strategiska... och sen så bestämde man sig för vad man skulle göra ett år 
och så .... och där, på den nivå låg ju ekonomistyrningen i första hand.”  ÄH avser Ansoff, 1965.   
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Efter 70 - oljekrisen - så har utvecklingen stannat av när det gäller systemsidan i 
Sverige. Företagen blir strategiska och man började förvärva företag ute i Europa. 
Electrolux som haft en sån här ekonomichef som har synts - mycket hög profil - dom 
har gjort 1000-tals förvärv. Jag tror jag sett en uppgift på 1300 förvärv sen 1970 och 
dom skall inordnas o s v. Det blir inte mycket tid över för att fundera över 
systemaspekter och hur man ska styra. Hur man ska styra det har flyttats upp till 
räntabilitetsstyrning mera. (ÄC) 

  
Min tolkning av ovanstående är att oljekrisen innebar en intresseförskjutning. En större 
fokusering kring avkastning på kapital förefaller ha blivit resultatet d v s  styrning av 
verksamheten utifrån rent finansiella mått. Detta står i kontrast mot den tidigare 
beskrivna utvecklingen där system sågs som viktiga: 
 

Ja, man går på kapital, alltså ROI, och så har det blivit styrstrukturer snarare än 
system..... jag uppfattar det så att det uti de stora företagen så har utvecklingen av 
basinformationen för ekonomistyrningen - styrningen av företagens ekonomi - stannat 
av och man har sysslat mera med att ställa krav på dom olika resultatenheterna ..... Man 
ska ha  15 % avkastning eller marginaler eller sånt,  sen har man kört med gamla 
lösningar när det gäller själva styrningen. (ÄC) 

 
Jag tolkar att berättelserna kring 70- och 80-talen betonar en koppling mellan innehåll 
i ekonomistyrning och monetära modeller. Styrningen beskrivs av flera ämnesbärare 
med nyckelord som styrstrukturer och räntabilitetsmått. Just räntabilitet och 
interprissättning lyfts fram som viktiga styrinstrument. Divisionaliseringen inom 
industrin förefaller ha varit en pådrivande faktor i denna riktning. Kopplingen till 
verkstadsindustrin tycks fortfarande ha varit stark. Under 90-talet förefaller dock 
internprissättningens styreffekter ha tonats ned liksom industrins ställning som 
dominerande tillämpningsområde för ämnesområdet. 
 
 
Budget som styrmedel? 
 
Snabba omvärldsförändringar under 1970-talet som t ex  oljekrisen förefaller även ha 
givit anledning till en omprövning av tanken om att kunna planera i budgettermer för 
ett år i taget: 
 

…..du fick ju olika chocker då i världsekonomierna på 70-talet. Med oljepris och 
liknande. I ljuset av det så fick ju företagen stora budgetavvikelser och man blev 
uppmärksam på att budgeten höll ju inte. Den höll allt mindre som en prognos över 
årsutfallet med tanke på att det började hända mer och mer saker. Omgivningen blev 
mer och mer turbulent och det här svarade företagen med genom att komplettera den 
traditionella uppbyggnaden, där man då hade budget och redovisningsrapporter. Att 
man också gjorde prognoser över årsutfallet några gånger per år. Det här började i slutet 
av 70-talet och under 80-talet, och utvecklades mer och mer i takt med att turbulensen 
ökade. Det här ser vi ju fortfarande, det här är ändå en trend som går in i våra dagar. 
(…..) Ja jobba med rullande prognoser. (ÄF) 

 
Budgeten vilken jag kallade huvudinfluens nummer två i samband med diskussioner 
kring ekonomistyrningens förhistoria förefaller ha ifrågasatts från slutet av 1970-talet 
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och framåt. Särskilt dess roll som ekonomiskt styrmedel har enligt min tolkning 
diskuterats och kommit att tonas ner: 
 

.... och sen har vi ju haft från -77 och framåt diskussionen, ska vi ha budget eller ska vi 
inte ha budget? Vad jag upplever då det är att det är inte budgeten det är fel på utan 
ettårs planeringen det är fel på. Det går inte att köra ett år i taget och en strategi, utan 
man måste förändra det här. (….) Vad blir det kvar om du tar bort ettårs planeringen? Ja 
det blir...Vart vi är på väg strategiskt? (…..) Och då har du egentligen två nivåer. Och 
det här att tänka till först och sen planera för ett helt år. Det är alldeles för lång tid. 
(ÄH)   

 
Min tolkning är att han diskuterar kring budget, planeringshorisonter och möjligheter 
till meningsfullt planerande i en turbulent värld. Det tycks enligt honom som om 
många företag under 70-talet reagerade genom att i större utsträckning betona 
strategisk planering kompletterad med någon typ av prognoser. Röster har enligt 
honom sedan höjts för att skrota budgeten:  
 

Där man går över från att ha det fasta redovisningsåret som planeringsperiod till att mer 
och mer ha olika typer av rullande prognossystem. Ja jobba med rullande prognoser. 
Det är ju då ett uttryck för att man anpassar sig till den ökande turbulensen och det vår 
någonting som Wallander168 pekade på ganska tidigt i sina skrifter och som gällde 
framförallt kanske på bankvärlden när han drog upp det här då. Men nu har ju det här 
spritt sig till flera branscher så nu är det ju många företag som i ljuset av den här 
förändringen jobbar med andra system än fasta budgetar, man har ju planeringssystem. 
Wallander ville ju att man skulle skrota all planering men det gör man ju inte i 
industrin...(ÄF) 

 
Flera ämnesbärare verkar ha inställningen att många av de företag som säger sig ha 
skrotat budgeten fortfarande jobbar med aktiviteter och system som de tidigare kallade 
budget: 
 

…. man släpper budgeten som begrepp. (…) Men ser man på vad det rent materiellt 
innebär så är det ju fortfarande just nån´ typ av budget…. (ÄF) 
 
…..det tvistas om vi ska ha budget eller inte - jag tror att vi kommer att ha någonting 
som jag vill betrakta som en budget. Men anser en del människor att ordet budget är så 
belastat med att det är någon slags gammaldags byråkratisk kontoprognos ungefär så är 
det väl fritt fram att kalla det något annat. Nån´ form av affärsplan uttryckt i siffror 
kommer vi att ha. (ÄE) 
 

En av dem tycks ha en egen förklaring till varför företag har svårt att helt skrota 
budgeten som styrmedel:  
 

Ja, man kan väl kanske tänka sig att i hierarkin, om vi har en väldigt gammaldags bild 
av hur pyramiden ser ut, så sker det konvertering från monetära mått till mer 
verksamhetsnära mått. Och har du då de personer som varit med längst och har de mest 
ingrodda vanorna med konventionella styrmetoder på toppen och som dessutom har 
närhet till monetära kravställare, så kommer dom naturligtvis att fortsätta att diskutera 
budgeten långt efter det att den har slutat ha effekt så att säga. (ÄE) 

                                              
168 ÄF avser Jan Wallander vars argument för att släppa budgeten finns i t ex  Wallander, 1995.   
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En annan formulerar vad som enligt min tolkning tycks vara en utbredd uppfattning 
bland ämnesbärarna vad gäller debatten om budgetens vara eller icke-vara: 
 

Det är bara en lek med ord tycker jag. Men helt klart är att det har fått ett genomslag 
och att man upplever att man inte lägger lika stor kraft på att prata budget. (ÄK) 

 
De förefaller mena att den har förlorat sin ställning som centralt styrmedel i första 
hand inom tillverkande industri. Det tycks t o m  som om själva termen har fått en 
något negativ klang i dessa sammanhang. Denna tolkning uppfattar jag står i kontrast 
till en av de andras berättelse kring budgetsystemet i offentlig verksamhet. Hans 
berättelse tyder på att budgetsystemet trots vissa brister fortfarande är det främsta 
styrmedlet:  
 

Det finns ingen likviditet. Likviditet är inget problem. Det är bara anslag rakt av. Om 
du har tillräckligt stora belopp för alla, är det inget problem.  Och sen att systemet inte 
heller är pålitligt. Du kan ha en siffra där, plötsligt försvinner den en dag eller så dansar 
det in en annans siffra på dina konton. Det förekommer och det är ju inte bra. Men om 
du har det så att det är riktigt bra skött alltså, handhavandet av ett sådant här system så 
är det ju oskattbart. (ÄL) 
 

Det är tänkbart att debatten kring budget och nedtoningen av dess roll som centralt 
styrmedel inte gäller offentliga sammanhang. Däremot förmedlar många ämnesbärare 
förändrade synsätt främst i industriella sammanhang under 80- och 90-talen vad gäller 
budget som styrmedel. 
 
I många av berättelserna kring budget förefaller det alltså finnas en omvärdering av 
den som styrmedel. Den tycks ha gått från att ha betraktats som det kanske viktigaste 
styrmedlet till att ifrågasättas och t o m  ses som ett skrotobjekt. Budget och 
budgetprocess tycks finnas kvar i företag men synen på dess roll som främsta 
styrmedel förefaller vara på väg att förändras eller ifrågasättas. Ämnesbärarna för fram 
att debatten kring budgeten har fört med sig att synen på planeringshorisonter har 
nyanserats. Deras berättelser tyder på att dess statiska ettårshorisont t ex  i några 
sammanhang ersätts av olika typer av rullande prognoser. I andra sammanhang som t 
ex  i offentlig verksamhet förefaller det inte finnas samma debatt och ifrågasättande av 
budget som styrmedel. 
 
 
Teknikorientering i ny skepnad 
 
Särskilt en ämnesbärare hävdar att det även under vad jag kallar samtid funnits en 
tydlig tradition inom ekonomistyrningen med kopplingar till Mekan- och 
Industriförbundet som fört det gamla arvet vidare med standardiseringsarbete i 
kommittéer. Han tycks se RP-projektet169 som kom under sjuttiotalet och drevs av 
Mekanförbundet som en fortsättning på tidigare standardiseringsarbete och 
systemfokusering i ekonomistyrningens förhistoria:  
                                              
169 RP står för RedovisningsPlan.  
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Det finns ju en skola som kommer från XX......Han hade budgetering och sånt där... 
(….) Vid sidan av Sillén och NN, som var mera orienterad mot externredovisning. Så 
fanns det (…….) den här knytningen till Mekanförbundet och Industriförbundet. Allt 
det där standardiseringsarbetet  som finns på det området, inklusive Basplan och sånt. 
Så han hade ju monopol på att sitta i kommittéerna och sen tog han in sina medarbetare, 
främst ZZ. Och kring dom så har ju då det här RP-projektet utvecklats. ZZ personifierar 
ju den här pragmatiska inställningen att sitta i kommittéer och diskutera sig fram till 
överenskommelse om begreppsapparater och system. Och så går man ut och sprider 
budskapet i RP-seminarier...( )…. Ja, det är fortsatta.... Enhetliga principer och 
Mekanplaner......(ÄC) 

 
En annan som själv var delaktig i RP-projektet betonar den logiska utformningen av 
ekonomisystem, organisation och ansvar för att kunna styra företag. Han tycks också 
lyfta fram den s k  mått-objekt-matrisen och kodplanen som centrala delar i RP:170   
 

Jag minns när NN och jag, och några till, satt på Mekanförbundet ...det bör vara i mitten 
av 70-talet, och skrev en bok som hette ”RP i praktiken 1”. Det var då jag gjorde en 
mått- och objektsmatris för första gången. (…..)… Vad innebär ekonomisystemet? Vad 
ingår där? (ÄH) 
 
På 70-talet så upplevde jag att man måste knyta mycket mer till organisation och 
ansvar, och det var lite grand kopplat till det här RP-projektet, som jag var ganska aktiv 
i. Man måste tala om hur man ska styra ett företag  (….)...jag minns när jag sa det så 
var det en som hade jobbat på ASEA som sa - det förstår du väl att företagsledningen 
går inte ut och säger att de ska styra..(ÄH) 

 
Den beskrivna utvecklingen av RP förefaller ha inneburit att intresset vad gäller 
ekonomistyrning även kom att riktas mot mindre enheter inom företagen. Det blev 
möjligt att mäta på olika objekt och nya nivåer i företagen med hjälp av 
internredovisningens kodplan. RP förefaller ha blivit en naturlig utveckling inom 
redovisningen i och med att ny datateknik kunde användas i ekonomisystemen: 
  

Inom den så kallade RP-utvecklingen, redovisningsplan, som kom på 70-talet, så 
försökte man på ett tidigt stadium få fram att man använder olika mätmetoder mot olika 
mål för olika objekt. Dels för företaget som helhet...kanske för samhället som helhet, 
för företag som helhet, för olika divisioner, för enstaka produkter, för enstaka 
ansvarsområden osv. Så hade man alltså ett behov av att mäta per objekt. Då är frågan 
den - hur mäter man? Jo säger man - man mäter med olika mått och det talas om 
mått/objektmatris. (ÄG) 
 
Ja just det, EP ja. Sedan har det varit viss utveckling, det här med RP, det ser jag ju mer som 
.....ja kopplingen mellan den då nya datatekniken och redovisningen. (ÄB) 
 

Min tolkning är att både inblandade personer och knytningen till Mekanförbundet talar 
för uppfattningen att se RP som en fortsättning på teknikorienteringen eller den 
pragmatiska inriktningen. Det är intressant att notera att den ämnesbärare som av 
många andra utpekas som den kanske viktigaste personen i RP-projektet 
överhuvudtaget inte nämner projektet i sin berättelse.171  En mera sentida företeelse 
                                              
170 För en kortfattad beskrivning se Samuelson, (red), 1996, s 53-56. 
171 Jag frågade inte honom om RP och han nämnde inte heller spontant detta projekt.  
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lyfts även fram av en annan som en fortsättning på det tidiga kommitté- och 
standardiseringsarbetet. Han tycks vara kritisk till sättet att arbeta med frågor kopplade 
till företagsekonomi och  ekonomistyrning inom olika EU-organ idag: 
 

Nu sitter man inom EU i kommittéer,  kanske dagens motsvarighet till 
Mekanförbundets kommittéer, och säger att nu måste vi komma på något sätt att främja 
att företagen investerar i utbildning och personal. Alltså måste vi göra det tillåtet att 
aktivera utbildningsinvestering. Vänder man på steken sen, för att åstadkomma 
värdetillväxt på eget kapital så att företagets värde ökar, så skall vi aktivera kostnader 
för utbildning. Om man åtminstone kunde aktivera det som fastnat i företaget! 
 
När man så skulle aktivera kostnader så får man konstiga vinster och så tar man bort 
trovärdigheten i redovisningen. Så blir det helt manipulerbart. Det är orimligt. Och på 
samma sätt miljökonsekvenser. Om man skulle ta upp som en skuld att man har 
miljöpåverkan som är negativa. Det låter ju bra och då skulle man vara medveten om 
det....men hur värderar man sånt här? (ÄC) 

 
En möjlig tolkning av berättelserna kring RP och liknande företeelser är att se dem 
som en fortsättning på ekonomistyrningens teknikorienterade eller pragmatiska rötter. 
Mycket av intresset tycks fokuseras kring utformning och tekniska aspekter av 
ekonomiska system. En tolkning är också att se dem som en svensk tillämpning eller 
modell utifrån de influenser som tidigare kommit från Anthony och Dearden.172  Det 
tycks också vara möjligt att identifiera kopplingar mellan personer verksamma i RP-
projektet och tidigare utvecklingsarbete orienterat mot tillverkande industri. Det som 
gjordes i RP-projektet förefaller dock idag inte få någon större uppmärksamhet inom 
ekonomistyrningen eller industrin att döma av ämnesbärarnas berättelser. Min tolkning 
är att tekniska - och systemaspekter inte står särskilt högt på dagordningen vad gäller 
ekonomistyrning inom industrin idag.  Andra modeller eller fenomen som t ex Just-in-
Time, Total Quality Management, Business Process Reengineering och Balanced 
Scorecard förefaller i större utsträckning tilldra sig åtminstone industrins 
uppmärksamhet. Jag återkommer till dessa.  
 
 
Controllern – ett nytt yrkesområde 
 
Ekonomistyrning som arbetsuppgifter för yrkesverksamma ekonomer verkar ha 
kommit till Sverige på allvar under 70-talet. Detta gav en ny yrkesroll kallad 
controller. Många av ämnesbärarna knyter sina berättelser kring ekonomistyrning till 
praktisk yrkesutövning och just controllers. De flesta tycks använda termen 
controller.173 Några talar om ekonom i allmänna ordalag och någon använder termen 
ekonomistyrare när de talar om ekonomistyrning som ett yrkesområde. Just termerna 
controller och ekonomistyrning tycks dock ha ett starkt samband. Det bör därför vara 
intressant att uppmärksamma vad de säger om controllerarbete.  
 
                                              
172 Jansson, 1995, s 24. 
173 Det verkar finnas en etablerad tradition eller konstruktion att använda termen controller för 
personer som sysslar med ekonomistyrning att döma av t ex  Controllerhandbokens förord (särskilt i 
upplagorna 1-3), 1986, 1987 och 1989. 
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En av dem talar en hel del kring framväxten av controllerbefattningar och tillhörande 
arbetsuppgifter i Sverige. Han gör gällande att termen controller och kopplingen till 
styrning och ekonomi hämtats från USA. Där tycks sådana befattningar ha funnits 
under lång tid och med ett relativt enhetligt innehåll innan termen introducerades 
här.174 Han är en av flera som hävdar att controllerrollen etablerades i Sverige under 
70-talet:   
 

….att när controllerrollen kom in här hos oss på 70-talet då ......(ÄG) 
 
Själva termen controller förefaller dock ha kommit till Europa och Sverige redan under 
50-talet i och med att praktiker och akademiker åkte över till USA och tog med sig 
intryck hem därifrån: 

 
Men det här är också en fråga om varför kom controllerrollen till? När vi var ute 
(….)och tittade på controllerrollen och budgetproblematiken i USA 1951 så kom vi 
hem och var helt entusiastiska. Det är två saker som vi har lärt oss i USA. De har 
ingenting att lära oss om budgeteringstekniker, det klarar vi likaväl själva. Det är bara 
att de får den att fungera. Och varför får de den att fungera? Jo de har controllerrollen, 
det saknar vi. (ÄG) 

 
Ett tidigt innehåll i controllerbefattningarna förefaller enligt denne ha knutits till 
hanteringen av budget. En tänkbar förklaring till att yrkesrollen etablerades i Sverige 
först en bit in på 70-talet är att nya arbetsuppgifter tycks ha tillkommit i och med 
industrins divisionaliseringssträvanden:  
   

För när decentraliseringen i form av divisionaliseringen (….) slog igenom här i Europa 
i mitten av 70-talet, i Sverige 72-73, i Tyskland först ett par år senare, i Holland några 
år före oss....när divisionaliseringen slog igenom så kom den ju och bara dundrade 
igenom på det här viset. Då blev det behov av controllers. Men då hade man ju samlat 
in tillsammans drygt 40 års erfarenhet av controllership i USA .(ÄG) 
 

Jag har tidigare lyft fram tolkningen att divisionaliseringsvågen i svenska 
industriföretag bl a  förde med sig ett intresse för styrning med finansiella nyckeltal.175 
En ämnesbärare hävdar att dessa styrmedel kom att ingå i svenska controllers 
intressesfär och att detta inte överensstämmer med den amerikanska synen på innehåll 
i sådana befattningar:  

 
… controllern har inte med finanserna att göra - det sköter treasurern. Där har de liksom 
klar boskillnad. I Europa har det nog visats sig att när controllerrollen kom in här hos 
oss på 70-talet då ......var man inte beredda på samma sätt att skilja mellan de här två på 
det sätt som amerikanarna ursprungligen har gjort (….) Det gör med andra ord det att 
en hel del finansiella kontrolltal de ligger så att säga här i Europa i controllerns händer. 
Kanske beroende på att vi har inte haft samma finansiella åtgärdande, samma 
finansiella spel från företagens sida som man har haft sedan länge tillbaka i USA. Men 
det har ju ändrats över tiden så att skulle vi bara hänga med det så skulle ju controllern 
lämna över det här då till en treasurerbefattning. Det finns inga klara 

                                              
174 Se t ex  förordet till första upplagan av Controllerhandboken (1986). Ett av syftena med de tidiga 
upplagorna av Controllerhandboken var, att döma av förorden, att etablera en enhetlighet för controller 
rollen i Sverige. 
175 Se avsnittet Samtid och Från system mot räntabilitet. 
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treasurerbefattningar, i så fall är det ofta en överordnad person än controllern här i 
Europa. (ÄG) 
 

I den tidiga controllerrollen tycks arbetsuppgifterna i huvudsak ha varit kopplade till 
budget och finansiella nyckeltal. Detta tolkar jag som en tydlig inriktning mot 
hantering av siffror. Ekonomi och styrning verkar till stor del ha varit en fråga om 
kronor och ören. En ämnesbärare beskriver det som en yrkestrygghet för ekonomer att 
värna om denna inriktning som ett hårt expertområde: 
 

...alltså många ekonomer har ju sin yrkestrygghet i att redovisning uppfattas av många 
som lite mystiskt och svårt. Sen´ tycker jag att många ekonomer har nästan uppmuntrat, 
om vi får kalla dem icke-ekonomernas i företagen, bild av detta som ett hårt 
expertområde. Egentligen när vi pratar om internredovisning så får man ju göra som 
man vill och det är mycket luddigt vilka principer för kalkylmässiga kostnader som man 
borde tillämpa. Men på något sätt låtsas många ekonomer (….) ja du förstår väl att vi 
måste göra på det här sättet. Och man har en undermening av att det förstår du säkert 
inte, men det är jag som vet sånt´.(…..) Ja, ....och ibland stöter man då på lite absurda 
exempel i stil med att svansföringen på ekonomerna i en del företag har varit som högst 
när företaget har gått som sämst. Därför att då har man fått gehör för sina ...gamla 
yrkanden och krav på att vi måste skaffa bättre koll på cash-flow och sånt´ där. (ÄE) 
 

Många aktörer tycks enligt honom uppmuntrat ett sådant synsätt. En möjlig tolkning är 
att det för ekonomistyraren och controllern är ett sätt att tillhandahålla interna 
beskrivningar med hjälp av ett eget fackspråk:176  
 

…. ekonomer, ...om de är riktigt monetärt tänkande ekonomer så kommer de 
naturligtvis att tala om att varje beslut att faktiskt göra det där implicerar ju någon slags 
prislapp. (ÄE) 

 
Intressant att notera är att berättelserna kring ekonomistyrning som yrkesområde 
främst verkar knytas till industriella sammanhang eller företag i allmänhet. 
Ämnesbärarna tycks inte t ex  spontant koppla controllers till offentlig verksamhet. En 
tänkbar förklaring är att controllers och ekonomistyrning till en början hade sin 
hemvist i det privata näringslivet. Numera finns dock både controllerbefattningar och 
ekonomistyrning även i offentlig verksamhet.177 
 
Tidigt controllerarbete tycks ha haft en inriktning mot budget och finansiella frågor. 
Traditionella controllers utmålas av någon ämnesbärare som monetära ekonomer som 
gärna bakom stängda dörrar och i efterhand distribuerar månadsrapporter med siffror 
som i stort sett bara ekonomer förstår. Deras verktyg för att beskriva någon form av 
verklighet tycks i första hand vara kronor och ören. Det kan därför vara rimligt att anta 
att praktisk ekonomistyrning formulerats av controllers och ekonomer i monetära 
termer. Möjligheter att kommunicera för att påverka verksamheter i företag förefaller 
alltså ha varit med hjälp av t ex  budgetavvikelser och standardkostnadsdifferenser. Ett 

                                              
176 Jfr Scapens, 1994, s 315.    
177 Så ombildades t ex  delar av statliga Riksrevisionsverket (RRV) den 30 juni 1998 till 
Ekonomistyrningsverket (ESV). ”ESV är expertmyndigheten för den samlade ekonomistyrningen i 
staten” enligt http://www.esv.se 
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uttryckssätt som så här i efterhand förefaller ha begränsningar vad gäller möjligheter 
att påverka eller styra. 
 
 
Nyare influenser 
 
I berättelserna ingår också enligt min tolkning en fortsättning på det jag tidigare 
kallade tredje huvudinfluensen.178  Från 70-talet fram till slutet av 90-talet hävdar 
många att det blivit allt vanligare att i ekonomistyrningen ta hänsyn till aktörer och 
beteendeaspekter. Detta tycks också ha fått konsekvenser för företagsledningars syn på 
vad som kan användas som styrmedel: 
 

….hur styr nu ledningarna företagen idag jämfört med för 20 - 30 år sedan? Där kan 
man ju då observera att det är väldigt stora förändringar. En viktig sådan som kanske är 
den som har störst betydelse för just hur man ska uppfatta det här begreppet det är ju att 
vi ser att man i många företag här då kompletterar de formella styrsystemen med andra 
former av styrmedel som siktar på att få medarbetarna i företaget att jobba mot dom mål 
som företaget har.  
 
Det är begrepp som att skapa företagskultur, se till att medarbetarna har rätt kunskaper, 
att dom har rätt förståelse för den verksamhet de är satta att sköta osv. Att på olika sätt 
arbeta med informella styrmedel, olika former av medel, t ex  genom små konferenser, 
genom träffar, genom nyhetsblad eller nyhetsmeddelanden eller allt vad man håller på 
med. Att man på olika sätt hela tiden försöker påverka beteenden här och alltså att få 
medarbetarna till att mer eller mindre automatiskt fatta rätt beslut i dom positioner man 
har här. Att det där är ju då styrmedel som då har blivit väl så viktiga kanske som de 
formella styrmedlen.(ÄF) 

 
De tidigare betydelsefulla styrmedlen som kopplades till divisionaliseringen inom 
industrin som t ex internpriser och räntabilitetsmått förefaller under 90-talet ha fått ge 
vika för nyare sätt att se på ekonomisk styrning. Istället för decentralisering och 
divisionalisering lyfter ämnesbärare fram andra nyckelord som t ex  företagsidentitet 
för att karaktärisera utvecklingen under de senaste åren:  
 

Men det jag uppfattar att vi har sett de sista 10 åren är ju ...i synnerhet de sista 6...är en 
gradvis övergång från en, åtminstone i retoriken, väldigt stark betoning av 
resultatenheter och decentraliserat affärsmannaskap i riktning mot samverkan, 
långsiktiga visioner för hela företaget, ett slags företagsidentitet som styrande.(ÄE) 

 
Att ge beteendeaspekter en framträdande plats i ekonomistyrningen förefaller vara 
något av en 90-tals företeelse. En annan utvecklingstendens som enligt min tolkning 
lyfts fram och som ligger i linje med tredje huvudinfluensen är att företag börjat 
intressera sig för och uppmärksamma faktorer i verksamheten uttryckt i icke-monetära 
mått: 
 

.... företagen jobbar med olika typer av måltal i ökad utsträckning. Förr så dominerade 
ju det här med kronor och ören. Det var resultatenheter och kostnadsställen och allting 

                                              
178 Se avsnittet om Förhistoria där jag hävdar att en av huvudinfluenserna i ekonomistyrningens 
framväxt (3) betonade beteendeaspekter i organisationers verksamhet. 
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sånt´ där som man diskuterade och man landade då i olika måltal som var resultat, det 
var räntabilitet eller någonting liknande. Där har ju då på sistone dessa mått 
kompletterats, det (….) är rätt mycket en 90-tals fråga. Här så har man ju 
uppmärksammat att det är kanske mycket rimligare att man arbetar med måltal och 
kriterier i andra termer än kronor och ören. (….) Speciellt på lokal nivå, decentraliserat. 
Där kan det vara svårt att hitta måltal som på ett bra sätt beskriver verksamheten och 
som är förståeliga för medarbetarna osv. Det kan vara bättre att jobba med andra typer 
av måltal. Kvantifierar kanske mera precis de prestationer som man åstadkommer. Eller 
fångar upp andra mycket mera centrala aspekter i verksamheten än kronorna och örena. 
Tidsmått och liknande. (ÄF) 

 
Denna typ av strävanden torde bygga på en tro om att kunna påverka beteenden i 
organisationer genom att lyfta fram mått eller enbart uppmärksamma olika faktorer 
som har betydelse för långsiktig ekonomisk framgång: 
 

Är det dessutom så att medarbetarna genom att titta på den typen av mått och agera i 
relation till det åstadkommer ett ekonomiskt beteende så är det klart att det har med 
ekonomistyrning att göra. (ÄF)   
 

Jag tolkar också att ämnesbärarna tar upp flera andra utvecklingstendenser (i huvudsak 
90-tals företeelser) som de tycks uppfatta ha fått en viss spridning i näringslivet under 
senare år:  
 

Om du går tillbaka 7, 8, 10 år...-85 nåt sånt där, innan det så var det bara avkastning på 
kapital, men nu har du det här med human kapital, kulturkapital och sånt där...Du ska 
bygga upp system och nätverk och kundrelationer ..och då är det som är värden och då 
är det inte bara kronor och ören. (ÄH) 
 
……det har funnits då försök med lokala system och Balanced Scorecard och sånt är på 
väg nu…. (ÄC) 
 
…..de har flockats kring horisontella processerna och de här balanserade korten i de här 
senare åren. (ÄJ) 
  
... jag menar vad som har dykt upp är ju det här med lean production, ja du vet allt det 
här om .....mera, mera hur...och då är det ju processeffektivitet och sånt´ som kommer 
in i bilden. (ÄI) 
 
…ekonomistyrning i produktutveckling, alltså man börjar titta i tidiga faser, och om 
man tittar i tidiga faser i produktlivscykeln så kommer man fram till att det är väldigt 
viktigt att börja styra, planera för sina framtida kostnader… (ÄK) 
 
De japanska idéerna, t ex  life-cycle-costing osv, de har kanske också förekommit i 
svenska företag.... i Europa… (ÄB) 
 
Jag tror nog att japanska influenser har en del i det här åtminstone. Man blev ju 
medveten om det att japanska företag drevs ju med andra ledningsstilar än de här 
företagen i USA och i Västeuropa. Man hade inte samma styrsystem,  man fick ju 
information om att man inte har samma tryck på just de här formella styrsystemen - att 
deras roll var inte lika fundamental som den var framförallt i USA. Utan att man såg lite 
mera långsiktigt och man försökte just få in ett annat beteende hos medarbetarna. Så att 
de här kulturfrågorna kom ju att diskuteras väldigt mycket utifrån iakttagelser om att 
den här kulturen, företagskulturen, skilde sig och skiljer sig åt mellan olika länder 
väldigt kraftigt. (ÄF) 
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Detta är enligt min tolkning några exempel på de företeelser som lyfts fram som nya i 
huvudsak under 90-talet. Några nyckelord som jag uppfattar är kundrelationer, lokala 
system, Balanced Scorecard, horisontella processer, Lean-production, tidiga faser, life-
cycle-costing och företagskultur. Nyckelorden visar något av inriktningen och bredden 
i de influenser som har närmat sig ekonomistyrningens innehåll under senare år. Jag 
vill påpeka att det rör sig om fenomen som uppfattas ha en viss användning i praktiska 
sammanhang. Ett flertal ämnesbärare hävdar t ex  att ABC-kalkylering har fått litet 
genomslag rent praktiskt:179 
 

Problemet med ABC är ju att det finns väldigt få exempel på att det har genomförts i 
praktiken.  I Sverige tror jag inte det finns nåt. (ÄC) 

  
Under den tidsperiod som jag betecknar som ekonomistyrningens samtid tycks även 
den praktik som stått i fokus för ekonomistyrningens intresse ha skiftat; från industri, 
till tjänsteföretag och offentlig verksamhet:  
 

Det började med industriföretag, sen var det stora tjänsteföretag på 80-talet och nu har 
det varit mycket offentlig verksamhet.(….) Jaa...man kan nog säga så här att  (….) alla 
styrmodeller och sånt där hamnar alltid först hos dem som är mest konkurrensutsatta. 
Det är alltid industrin för den är på världsbasis. Sen kom då tjänstesektorn, med tanke 
på att den växte och blev stor...(….) ... och sen har då, i takt med att den offentliga 
sidan har vuxit, just .... sjukvården kommit. Och det handlar ju om då att få ut mera för 
samma resurser på nåt sätt. (ÄH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
179 Jag återkommer senare med diskussioner kring ABC-kalkylering och Relevance Lost-debatt. 
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Sammanfattande tankar kring samtiden 
 
Det tycks som att intresseförskjutningen inom praktiken från industri, via 
tjänstesektorn till offentlig verksamhet också har färgat utvecklingen vad gäller 
innehåll i ämnesområdet. Tillämpningarna tycks inte lika självklart som tidigare 
knytas till industriföretag. Bilden av vilka sammanhang som är viktiga för 
ämnesområdet förefaller därmed inte lika entydig som tidigare. 
 
Min tolkning är att de grundläggande huvudinfluenserna levt vidare inom praktisk 
tillämpning av ekonomistyrning under 70-, 80- och 90-talen. Jag uppfattar att arvet 
efter de pragmatiska strävandena (influens 1) tydligt finns kvar i slutet av 90-talet om 
än kanske inte lika dominerande som tidigare. Budgeten (influens 2) har ifrågasatts 
och synen på den verkar ha förändrats. Idag tycks större vikt läggas på dess roll som 
resursfördelningsinstrument än som styrmedel. Inom ekonomistyrningen tycks också 
en förskjutning ha skett mot större uppmärksamhet kring frågor kopplade till 
användarsidan snarare än systemsidan. Detta tolkar jag som att den tredje 
huvudinfluensen har vuxit sig starkare. Till allt detta förefaller det ha kommit nya och 
tydliga influenser från vår omvärld. Förnyelsen verkar att döma av de nya termer som 
dykt upp komma från Japan och USA.180 Sammantaget verkar allt mer rymmas i 
termen ekonomistyrning eftersom det gamla (som jag tidigare betecknade som 
huvudinfluenser) lever kvar och mycket nytt har tillkommit. Frågan är i vilken 
utsträckning som det gamla lever och det nya är nytt inom ämnesområdet. Jag 
återkommer till denna typ av frågeställningar. 
 
Industriella sammanhang tycks fortfarande ha betydelse för innehållet i praktisk 
ekonomistyrning eftersom många av de nyare influenserna tycks utgå därifrån och 
först prövas där. Termer som horisontella processer, Lean-production och 
ekonomistyrning i produktutveckling uppfattar jag är industriellt färgade. Även 
företeelser som t ex  Balanced Scorecard, TQM och JIT uppfattar jag har anknytning 
till industriella sammanhang. Industrin verkar dock inte längre ensam kunna göra 
anspråk på nya fenomen. Även andra sammanhang som offentlig sektor och inte minst 
tjänsteföretag (konsulter) förefaller numera i allt snabbare takt se nya koncept som 
naturliga delar i sin verksamhet.  
 
Under de senaste årtiondena tycks det ha etablerats en koppling mellan 
ekonomistyrning och praktiskt ekonomarbete. En yrkesroll (controller) har kopplats till 
området. Detta ser jag som ett sammanhang utifrån vilket det är möjligt att diskutera 
innehåll i ekonomistyrningen. Yrkesrollen förekommer såväl inom industri, som 
tjänstesektorn och inom offentlig sektor. Det tycks dock inte för närvarande finnas 
någon enhetlighet i vad som ingår i controllerarbetet. Det tycks finnas ett 
handlingsutrymme för controllers och företagsledningar att utforma arbetsuppgifter. 
De kan i stor utsträckning själva ge innehåll till den ekonomiska styrningen.  
 

                                              
180 Jag återkommer till detta i Tema-avsnittet. 
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Konsulters verksamhet tycks också ha ökat i betydelse inom området under de senaste 
årtiondena. De tar upp och sprider nya idéer via seminarier och det någon ämnesbärare 
kallade lättare litteratur. De tycks främst få genomslag för sina produkter bland 
praktiker.  
 
 
 
 
Framtid 
 
 
Från ekonomistyrning till användarstöd 
 
Flera ämnesbärare ger sin syn på vad framtiden kan innebära för innehållet i 
ämnesområdet. Min tolkning är att de talar om en utveckling som är på gång eller som 
de uppfattar redan har börjat. Det är därför intressant att lyfta fram vad de ser som 
aktuella utvecklingstendenser. Jag utgår från några fylliga citat för att visa karaktären 
på framtidsbilderna. Berättelserna är i allmänna, målande och närmast visionära bilder 
och främst kopplade till praktiska sammanhang: 
 

 ...det är i grunden en positiv människosyn (….) det vi behöver människor till i 
organisationer är ju det som inte datorer och robotar kan göra. Datorer och robotar kan 
göra allting som du specar i förväg (…..) Men jag tror att många andra funktioner i 
samhället, vårda gamla och köra buss och sånt´ kommer, under överskådlig tid, att 
också kräva tolkning hela tiden av vad som behövs och nyskapande. Om än inte på 
geninivå, vad vi kan hitta på för lösningar om det här inträffar. Kontentan av det blir ju 
att det människor kommer att göra det kommer att vara attraktivt och belönande för 
dem som vill ha ett handlingsutrymme och känna att de själva hittar på nånting i sina 
jobb. Och har ett förtroende att välja och själv måste söka information för att kunna 
göra lösningar.  Busschauffören som kör fast i en hopplös kö kommer att ha ett IT-stöd 
för att ta reda på vilka alternativa router det finns och han kommer och behöver själv 
göra tolkning av vad som är klokt att göra. Det är inget kontrolltorn som kommer och 
(….) räkna ut precis vad som är lämpligt. Det här är ju då trevligt om vi tror att 
människorna är beredda att ta det ansvaret. Om det däremot är så att väldigt många 
människor längtar efter att slippa ansvar och gå till jobbet och göra nåt´ som nån´ annan 
bestämmer vad de gör, då kanske vi kommer bra nära att det kan roboten ta över. (…..) 
Väldigt många människor kommer att vara i behov av någon slags styrning i 
bemärkelsen att spelreglerna anges för dem på ett begripligt sätt. (….) Väldigt många 
kommer att vara chef över sig själv, åtminstone med en handlingsfrihet. Det här 
kommet att ha ett nära samband med vilka data som man behöver ha åtkomst till i 
systemen och det kommer att vara en stor pedagogisk uppgift att ge det här....utforma 
det här handlingsutrymmet och i nån´ mening uppfostra människor att utnyttja det.  Det 
tycker jag är väldigt...det kanske är verksamhetsstyrningen egentligen. (ÄE) 

 
Min tolkning är att denne ämnesbärare talar om styrning med ett stort inslag av 
handlingsutrymme för enskilda aktörer där styrning med t ex  företagsspecifika 
normer, kulturer eller scripts tycks ha betydelse på ett övergripande plan.181 I denna 

                                              
181 Jfr  Scott, 1995, s 54-55, som beskriver handlingsprogram och scripts som bärare av rutiner i s k  
kognitiv institutionell teori. 
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vision tycks ekonomistyrningen på konkret aktörsnivå få tjäna som stöd för ett 
självständigt beslutsfattande. Han förefaller ge enskilda individer stort 
handlingsutrymme där var och en själv får avgöra vad som kan vara relevant 
information i olika beslutssituationer. 
 
Även andra talar om en framtida utveckling med hjälp av konkreta industriella bilder: 
 

När man tittar på de japanska företagen som har en sån enorm konkurrenskraft när det 
gäller produktionssidan, dom har aldrig släppt MTM tänkandet. Dom har kvar rapporter 
på tidsanvändning, precis som det var när MTM stod på sin höjdpunkt på 50-talet... in 
på 60-talet. Den där grundinformationen finns inte åtkomlig på rätt sätt. Det tror jag är 
på väg nu...(….). Så tror jag att man har löst det...  högt ovanför den verksamhet som 
ska styras. Den kan tjäna ...som för att backa upp kravställandet, men den kan inte tjäna 
för att styra ekonomin.  
 
Men Activity Based Management menar jag är det som jag talar om alltså ...att arbeta 
med flödet av aktiviteter för att effektivisera eller höja kvaliteten och bygga in det i 
rutinerna. Ett område med kraftig utveckling nu både forskningsmässigt och i praktiken 
är ju styrningen av produktutvecklingskostnader. Det har sagts i många år att det är på 
produktutvecklingsstadiet som man bestämmer produktionskostnader. Sen när man har 
konstruerat rubbet,  så är det liksom kört, sen är det är det inte mycket man kan 
påverka. Det ligger väldigt mycket i det. Då har man...och där är ju bilindustrin 
ledande, när de konstruerar sina årsmodeller så har t ex Volvo och andra mindre 
tillverkare, dom byter ju modeller relativt sällan. Då har det varit så, det har blivit som 
tradition att man konstruerar bilen, sen anpassar man fabriken till bilen. Man bygger om 
fabriken vart 15 år eller vart 12 år eller vad det är... som man bytte model, tidigare. Nu 
är det tätare mellan modellbytena.  Då får man göra produktutvecklingen processtyrd 
och konstruera en bil som passar till fabriken. Det är det japanska sättet att arbeta. Då 
ovanpå detta lägger man target costing, man ska bygga en bil som håller sig inom 
kostnadsramar, kvalitetsramar och allt sånt där.(ÄC) 
 

Min tolkning är att han talar om en ökad tillämpning av ABM-konceptet.182 Han tar 
upp några nyckelord inom ABM som t ex  aktiviteter och kundvärlden och sätter in 
dessa i ett industriellt sammanhang. I hans framtidsvision tycks också ingå vikten av 
att uppmärksamma ekonomiska konsekvenser i dagliga aktiviteter, tidigt i processer 
och att särskilt uppmärksamma intäktssidan:  
  

Man ska kunna se konsekvenserna i resultaträkningar. Vad det nu är, vilken typ av 
resultatmått man har i den enheten och så ska man kunna se derivata s a s  påverkan.  
Vad händer om jag gör så i stället för så?  Vad blir differensen då? Om vi får ner 
verktygskostnaderna - vad har det för betydelse för företagets ekonomi? Om den här 
produktförändringen innebär att vi säljer 100 000 fler enheter av en produkt så kanske 
det är värt besväret. Man måste bedöma intäktssidan ...det är också en faktor som inte 
har varit uppmärksammad i ekonomistyrning, utan det har ju varit 
kostnadsinventering... självkostnad. Och det hänger ihop med mellankrigstiden och 
efterkrigstiden och man kunde alltid ta full kostnad plus vinstpålägg och kunden var 
glad om han fick köpa av oss... Nu är det ju tvärtom och det här slår in då med target 
costing och så men....             Dessutom har vi en nischstrategi som Volvo och Saab 
representerade. De konstruerar bilen för att ...addera kundvärden. Så att den som 
konstruerar tänker i termer av att addera på intäktssidan. Om man får ut ett högre pris 

                                              
182 ABM står för Activity Based Management. 
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om man jägaranpassar bilen. Då gör man en jägarbil. Då har man en basplattform som 
är kostnadsminimerad och ovanpå den bygger man på intäktssidan och där finns väldigt 
mycket att göra. (ÄC) 

 
En tredje ämnesbärare skissar en möjlig utveckling inom området som enligt min 
tolkning kan innebära problem. Jag uppfattar nämligen att han ser potentiella 
svårigheter i balansen mellan styrning av företag utifrån ägar- eller ledningskrav och 
en allt starkare lokal nivå:183   
 

…jag tror att företagens problem kommer att bli, med de förhållandevis osofistikerade 
resonemang som nu har varit om horisontella processer och lokala system så tror jag att 
balansen mellan det lokala och det centrala. Det kommer att bli ett väldigt stort problem 
framöver (……) måste det vara koordinering och samordning, hur fan kan man släppa 
loss alla krafter .... det här med dom här intranetsystemen där folk kan ... det finns en 
potentiell oordning i det här med att alla kan skaffa vilken information dom vill nästan 
hur som helst. Där måste rymmas....om du har det här totalperspektivet på att nån´ ändå 
har ett ansvar så ... där ligger ju ett jätteproblem. Jag förmodar att det måste vara några 
sådana här frågor som ändå dyker upp på sikt. (ÄJ) 
 

Detta är några möjliga utvecklingsperspektiv som förs fram av ämnesbärarna. Deras 
framtidsvisioner uppfattar jag som samstämmiga på så sätt att de alla beskriver ett 
innehåll som till stor del består i att styrning utgår från enskilda individer eller grupper 
av individer. På ett organisatoriskt plan tycks det vara fråga om företagskulturer och 
normer medan det på ett individuellt plan mera förefaller handla om enskilda 
överväganden utifrån tillgång på relevant information. Det primära förefaller vara att 
synliggöra ekonomin och ekonomiska konsekvenser i det vardagliga arbetet. En av 
dem tycks uttrycka farhågor att denna form av styrning och bemyndigande av enskilda 
individer kan komma att stå i stark kontrast till tidigare synsätt som betonat ledningens 
centrala roll i styrning och kontroll. Skillnaden mellan dessa synsätt ses t o m som en 
potentiell källa till konflikt. För mig är det dock tänkbart att även se detta som en 
nödvändig och pådrivande kraft i ett förnyelsearbete. 
 
Framtidsvisioner av detta slag tycks förebåda att ekonomistyrningen blir mera 
situations- och individspecifik än tidigare. Min tolkning är att generella 
styrningsmodeller relaterade till stora företag får ge plats åt individuella lösningar som 
tar hänsyn till lokala sammanhang och förutsättningar. Att förstå ekonomiska 
konsekvenser i sin egen verksamhet och agera utifrån det förefaller bli viktigt. 
 
 
Controllern som ekonomistyrningens ambassadör 
 
Under senare år (90-talet) förefaller många nya fenomen ha kopplats till 
ämnesområdet.184  Fågan är hur mycket av detta som ämnesbärarna anser ligga inom 

                                              
183 Morgan, 1999, kap 2, diskuterar kring metaforen organisation – maskin. Denne menar att personer 
som har information och därmed kontroll också besitter makt. Så ÄJ s framtidsskiss kan utifrån ett 
sådant perspektiv beskrivas i makttermer.  
184 Se avsnittet Nyare influenser. 
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controllerns arbetsuppgifter.185 Traditionella yrkesgränser håller kanske på att luckras 
upp även för controllers, ekonomer och ekonomistyrare. Flera ämnesbärare har en 
framtidsvision som enligt min tolkning innebär att controllers m fl måste kunna jobba 
med ekonomi på ett annat sätt än tidigare: 
 

Det är ju rätt mycket sunt förnuft, att man måste veta ungefär vad marknaden tål 
prismässigt först, sen´ vet man vilken marginal man vill ha, så blir det kostnaden kvar. 
Men jag tycker att det är sunt att man börjar titta på tidiga faser. För det är ju där man 
låser fast sig för framtiden. Så det tycker jag är en sund utveckling inom området. Sen´ 
kanske inte hela det spåret handlar om ekonomistyrning. Det blir väldigt mycket i ett 
sånt´ spår, om vi säger det japanska spåret. Visst ska man styra mot lönsamhet, det gör 
man ju, men det handlar väldigt mycket om, (…) beteende, kommunikation, jobba 
tvärfunktionellt över gränser o s v. Så där i ett sånt´  sammanhang så blir det verkligen 
viktigt att kommunicera ekonomi. (ÄK) 

 
Controllers m fl torde enligt detta synsätt få inte bara nya arbetsuppgifter utan också en 
ny roll. Jag uppfattar att den gamla yrkesidentiteten kopplad till monetära styrtal som t 
ex  differenser och räntabilitetsmått delvis får ge vika för en större betoning av 
kommunikation med hjälp av nya typer av modeller: 
 

Det blir en helt annan roll som ekonomerna får spela då, tror jag. Eller tvingas att spela 
om de ska vara med. Teknikerna, om man tittar på det, så är det teknikerna som håller 
på egentligen med kostnadsstyrning i företag och ekonomistyrning rätt mycket. (ÄK) 
 

Ämnesbäraren tycks anse att nya fenomen som t ex  ABM ger controllers möjligheter 
att på ett nytt sätt kommunicera med andra grupper i företagen: 
 

Ja och det är någonting som jag tycker är bra med aktiviteter och drivare. Det är ju 
någonting som är ett gemensamt, en vokabulär, där man kan hitta varandra. Det har inte 
varit lätt för en tekniker när en ekonom har pratat om kostnadsslag och konton och så. 
Men nu pratar man om aktiviteter, någonting man gör. Och då kan man enas om det. 
Men det krävs rätt mycket av ekonomen, det tror jag. (ÄK) 

 
Min tolkning är att han ser en möjlighet för tekniker, controllers och kanske också 
andra grupper att förändra sättet att kommunicera med hjälp av nya ekonomiska 
modeller. Han tycks anse att de ger ett gemensamt språk och en ny legitimitet till 
ekonomistyrningen.186 En av de andra ämnesbärarna ser en stor utmaning för praktiker 
i form av nya krav på tillgänglighet i tid och rum. Han tycks mena att kraven på 
controllers kommer att förändras vad gäller att synliggöra ekonomisk styrning på ett 
konkret sätt direkt ute i verksamheten: 
 

Man måste slå larm där och vara med där och påverka när man fattar de besluten. Då 
behöver man inte system i den meningen att man tar fram månadsrapporter utan man 
behöver kunna produktens ekonomi. Man får bara ett tillfälle i samband med den här 
beslutspunkten på dagordningen den 27 oktober och då måste man slå larm och vara 
mera verbal.... ingrepp, att försvara ekonomin i en diskussion. Och komma en månad 
senare och rapportera av vad som hänt... Det är unika situationer, man går framåt i ett 

                                              
185 Jag avser i detta avsnitt de företagsekonomer som arbetar med frågor av ekonomistyrningskaraktär 
oavsett vilken yrkestitel de har d v s  ekonomistyrningsprofessionen som ÄC uttrycker det. 
186 Jfr  Bihmani & Pigott, 1992, s 129.  
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sånt här projekt som sträcker sig över 3 år kanske. Man har olika kontrollstationer. Den 
typen av social aktör är inte den normala redovisaren utbildad till. Ekonomipersonen 
sitter längst bort i korridoren någonstans och adderar siffror och skickar ut rapporter 
och det tror jag är den stora utmaningen för ekonomistyrningsprofessionen. (ÄC) 
 

Även andra förefaller hävda att controllern i framtiden bör behärska hur ekonomin 
påverkas av enskilda beslut kring en verksamhet och även kunna argumentera och 
kommunicera detta till sin omgivning: 

 
Precis, så det är inte bara de här ekonomiska modellerna, utan vi måste också vara 
duktiga på att argumentera, vi måste vara väldigt analytiska också. Och jobba så att 
säga online mer eller mindre. När du sitter i möten då, som det blir i ett sånt´ fall, när du 
jobbar tvärfunktionellt, så sitter man mycket i möten och jobbar på det sättet. Och då 
måste man ju ha klart för sig vilka effekter och så olika beslut kan få. Och då måste 
man kunna de här mekanismerna, med drivare. Vad är det som... Om vi nu tar ett beslut 
om si och så, hur påverkar det våra framtida kostnader? De där mekanismerna måste 
man känna. (ÄK) 
 

En tolkning av de nya sätt att jobba för controllers som de för fram är att det innebär 
krav om att behärska nya färdigheter som kanske inte funnits tidigare. Samtidigt som 
de fortfarande bör kunna grundläggande begrepp och kontoplaner:187 
 

Det här innebär ju inte att man inte måste kunna kontoplanen och begreppsapparater 
och sånt. Tvärtom man måste ha väldigt klart för sig hur beslutet påverkar 
totalekonomin. Ändrar man på lamporna i en bil, då blir det alltså verktygskostnader, 
det blir ingenjörstimmar, det blir produktkostnad och inköp. Det är väldigt 
mycket....(ÄC) 
 

Den bild som jag tolkar att ämnesbärarna ger av ett framtida innehåll i controllerrollen 
handlar om en social aktör som kommunicerar ekonomin i en verksamhet i begripliga 
termer och samtidigt behärskar grundläggande modeller och begrepp inom 
företagsekonomin. Detta torde dock inte innebära att de anser att controllers kommer 
att försöka ta över modeller från t ex  tekniker: 
 

Vad kan vi göra som ekonomistyrare? Vi kan inte ta över JIT och hålla på med det där. 
Det är inte vår grej. Det går inte, det kommer inte att gå i praktiken heller. Alltså 
ekonomer i ingenjörs... produktionsdominerade företag, det fungerar inte så bra. (ÄA)  
 

De förefaller tro att controllerrollen står inför något av ett vägskäl vad gäller 
inriktning. Ett alternativ som en ämnesbärare lyfter fram är att mer eller mindre hålla 
fast vid det gamla innehållet i yrkesrollen: 
 

Så att om man ser det väldigt pragmatiskt så kan ekonomen om han vill fortfarande 
bestämma sig för att redovisning och styrning det är för mig monetära rapportsystem 
och nån´ slags intern vidareutveckling/komplettering av dem av de slag vi alltid har 
haft, med mer eller mindre integrering av kalkylering, internredovisning och 
affärsredovisning. (ÄE) 
 

                                              
187 Jfr EP från 1936. 
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Han tycks också ha ett som han säger intressantare alternativ i form av en vision för 
framtida innehåll i controllerrollen. Han menar att de nya och spännande saker som 
händer inom kommunikationsområdet ger ekonomifunktionen möjligheter att jobba på 
ett annat sätt: 
 

Nästan alla slår på datorn på morron och exponeras för nåt´ på en skärm. Man kan nå ut 
på ett helt annat sätt  (….) och man kan uppfostra människor till att själva söka 
information i databaser eller med interna sökmotorer osv. (….) Då måste någon i 
företaget ta vara på de här möjligheterna att påverka människors uppmärksamhet så att 
de gör de saker som är klokt att göra i vissa lägen. Nån´ måste designa vilken 
information som är tillgänglig och så att säga uppfostra människor att utnyttja det på ett 
bra sätt och skapa incitament att bidra till databaser, att söka information och samband 
med andra kollegor osv. Den här stora uppgiften ser jag som en väldigt intressant 
controlleruppgift. Det är inte så att controllers kommer att ha monopol på att ägna sig åt 
det här, utan det finns säkert informationsmänniskor och det kanske växer fram någon 
slags intern-marknadsförar-människor eller vad, men ....någon kommer att göra det. 
(…) OK traditionell ekonomistyrning kommer att leva kvar, men det här nya är ...både 
ett behov och en möjlighet som intresserade ekonomer kan ta till sig. Och jag tror att 
...det kommer att ske och jag tror att ekonomerna kommer att spela en viktig roll i det.  
(ÄE) 
 

Min tolkning är att han menar att ekonomrollen i framtiden i större utsträckning 
kommer att förknippas med kommunikation snarare än med siffror: 
 

...det understryker ett behov som jag pratat om ...som det står om redan i första 
upplagan av Controllerhandboken (….) yrkesekonomer har i regel ägnat för liten 
omsorg åt att lära sig kommunikation, pedagogik, intressera sig för samtalen i 
organisationen. Därför att många har sökt sig till siffrorna snarare än till 
kommunikationsprocesserna. (ÄE) 
 

I denna vision tolkar jag att ekonomerna får till uppgift att underlätta intern 
kommunikation genom att tillhandahålla någon form av kommunicerbart språk eller 
bilder. Det förefaller vara allt från traditionell dubbel bokföring till nyare fenomen 
som t ex  Balanced Scorecard som han ser som kommunikationsverktyg:  
 

…styrning det implicerar en relation mellan någon som styr och någon som blir styrd. 
Som ju i och för sig bygger på att den som blir styrd måste tala om någonting för den 
som styr om vad som är möjligt och det blir alltså en dialog. Min startpunkt i detta är ju 
då att ekonomen är inte den som styr och ekonomen är inte den som blir styrd. Men 
ekonomen hjälper den dialogen genom att tillhandahålla verktyg för den. Verktygen 
kan då vara att det finns dubbel italiensk bokföring som man kan använda sig av för att 
beskriva en verksamhet och föreslå de här två personerna i grundfallet att de ska 
diskutera utifrån en sån´ bild. Men man kan också föreslå andra bilder. Och Balanced 
Scorecard är då ett ramverk för andra såna bilder. Idag så tror jag att med IT-
utvecklingen och så vidare, så är det intressantare än någonsin att en yrkeskår ägnar sig 
åt att fundera på de här avbildningarna och vilka som lämpar sig bäst för beslut, för 
inriktningsdiskussioner, också för utvärdering och belöning. (ÄE) 
 

Ämnesbäraren använder termen styrteknologi för att beteckna innehållet i sin tänkta 
controllerroll. Min tolkning är att flera av de delar som han tycks inkludera i denna 
teknologi har traditionellt varit utspridda på olika funktioner i företag. Han tycks dock 
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hävda att controllern i kraft av sin position bör vara den som tar på sig ansvaret att 
förmedla helhetsbilder kring de faktorer som ingår i styrteknologin: 
 

…vad vi ska vara duktiga på är ju någon slags styrteknologi om man vill kalla det så. 
Som ju då inte bara är att vi kan bokföring utan faktiskt är att vi ska kunna ....utforska 
och skapa erfarenheter av hur man kan påverka folks tankar och därmed vad de gör 
genom att visa siffror för dem och genom att tvinga dem att prata om dessa siffror eller 
...lite mjukare uttryckt ge dem anledning att prata om dessa siffror, göra dem nyfikna på 
dem.. (….) Ja, och dit hör då också belöningssystem. Med siffror menar jag då inte bara 
kronor utan ...strukturerad information av det här slaget. Det kan ju faktiskt också vara 
.....kundomdömen och annat som idag huvudsakligen mäts av andra kategorier, 
personalfolk i företaget, personalens attityder och sånt. Men, och vi ska naturligtvis inte 
lägga beslag på allt detta, men i den mån det ska skapas en helhetsbild som ska vara 
vägledande för vad de här ganska självständiga människorna ska göra, så tycker jag att 
controllern är väldigt väl positionerad för att säga att det där är någonting som är mitt 
ansvar. OK att andra ger bra bidrag, men det är jag som svarar för helhetsbilden. (ÄE) 
 

Innehållet i denna typ av ekonomistyrning verkar till stor del handla om 
kommunikation kring mätbara faktorer som påverkar företags ekonomi. Vad som 
inkluderas i styrningen förefaller till stor del vara upp till ekonomen själv d v s  denne 
bör ta för sig av det utrymme som b la  ny informationsteknik ger.  
 
Min tolkning är att den traditionella inriktningen för controllers får allt mindre 
betydelse. Det torde vara möjligt att uppfatta denna utveckling både som hot och 
möjligheter för controllers. Flera ämnesbärare tycks dock se utvecklingen av 
controllerrollen i den riktning som skissats ovan som både en nödvändig, rolig och 
sund väg att gå i framtiden:   
 

Det är en farligare men mycket roligare värld vi kommer in i. Och framförallt så kan 
man ju börja göra nytta på ett annat sätt. För att den klassiska monetära ekonomen har 
ju skaffat sig ett revir som annars riskerar att bli allt mindre relevant. På sätt och vis blir 
ju risken att man reduceras till, ja till den roll som en del gammaldags chefer kanske såg 
ekonomerna....(ÄE) 
 
Njae, hot... ja alltså jag tror ju det att en sund väg att gå är ju faktiskt att man integrerar 
allt det här. Om man tittar på det i praktiken, först och främst, där är det definitivt en 
sund väg att gå. Att man integrerar det med all annan styrning. Man får det som en 
naturlig del. Jag tror att controllers och sådant kan ju finnas kvar och de kan ju vara 
stödjande funktioner och hjälpa till med modeller, mentala kartor och vad det nu kan 
vara. Det tror jag, så att man kan ha en expertis, men det kommer inte att vara tror jag, 
kanske så dominerande som det är idag kanske. (ÄK) 
 

En annan tolkning är att ämnesbärarna inte uttryckligen diskuterar kring vilka 
intressen (förutom de ekonomiska) controllers företräder i organisationer. Jag uppfattar 
att det tycks vara en självklarhet för dem att controllers företräder helhets- eller 
ledningsintressen. Controllerfunktionen tycks vara ett ledningsverktyg eller snarare en 
funktion som företräder någon form av gemensamma och kanske grundläggande 
intressen. 
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Sammanfattande tankar kring framtiden 
 
Min tolkning är att ämnesbärarna skissar en utveckling av controllerarbetet som kan 
komma att innebära en uppdelning av gamla och nya arbetsuppgifter mellan tekniker 
och ekonomer (controllers). I ett sådant scenario torde teknikerna få ansvar för 
kostnadsstyrning och andra traditionella controlleruppgifter som t ex  JIT, TQM och 
budgetavvikelser. Företagsekonomerna får möjlighet att muta in nya områden som t ex  
kommunikation av ekonomiska konsekvenser och sådant som någon kallar 
styrteknologi. En sådan utveckling torde innebära att ekonomer och ekonomistyrning 
inte gör anspråk på fenomen som t ex  JIT och TQM. De överlämnas till tekniker.  
 
Jag uppfattar även andra tendenser i berättelserna kring en tänkbar utveckling av 
controllerarbetet. Några nyckelord i detta avseende är tvärfunktionellt, 
kommunikation, on-line, informationsteknologi, icke-monetära bilder och 
styrteknologi. Dessa termer tolkar jag står för ett bredare innehåll i controllers 
ekonomistyrning än vad som ryms i traditionella arbetsuppgifter. Det torde för dem 
innebära t ex  samarbete med tekniker och personalansvariga kring styreffekter av 
modeller och projekt.188 Kommunikation och pedagogik torde få ökad betydelse i takt 
med att den traditionella ekonomistyrningen i allt mindre grad uppfattas som relevant i 
en organisation.189 Min tolkning är att traditionella modeller i ett sådant scenario inte 
längre ses som självklara auktoriteter utan controllers torde få gå ut i organisationen 
och där synliggöra, argumentera och försvara ekonomiska aspekter av verksamheten. 
För mig ter det sig naturligt att controllerarbete med betoning på utåtriktad verksamhet 
även bör innebära kommunikation av ekonomiska aspekter i andra termer än enbart 
monetära. Controllern skulle då kunna bli en ambassadör för ekonomiska aspekter och 
till sitt förfogande ha en uppsättning kommunikativa avbildningar av olika karaktär för 
att på ett pedagogiskt sätt kunna stödja övriga medarbetares uppgifter i en 
organisation. 
 
En reflektion kring vad detta kan komma att innebära för ämnesområdet är att 
tyngdpunkten i större utsträckning än tidigare läggs kring kommunikationsaspekter 
knutna till ekonomin. Det torde bli viktigt att på ett pedagogiskt sätt kommunicera via 
en mängd olika typer av indikatorer snarare än enbart genom monetära avbildningar. 
Det senare torde ses som en omväg när det gäller att uppmärksamma ekonomiska 
aspekter i verksamheter. I ekonomistyrningen förefaller icke-monetära modeller bli 
viktiga av kommunikationsskäl. De monetära modellerna torde dock inte helt förlora 
sin betydelse varken för controllern eller ämnesområdet. Jag föreställer mig att 
ekonomistyrningen får dels en intern och monetär avbildning och dels en extern och 
icke-monetär avbildning som är kommunicerbar till andra än ekonomer. Den interna 
avbildningen torde främst vara till för ekonomer och ekonomiskt ansvariga som ett 
slags internt fackspråk. Den externa riktar sig till medarbetare utan personligt 
resultatansvar190 d v s  det stora flertalet i de allra flesta organisationer. Min tolkning är 
                                              
188 Jfr styrkorten som har ambitioner att spegla aspekter kring både tekniska processer och personalens 
lärande. 
189 Jfr Powell & DiMaggio, 1991, s 53. 
190 Mätt på traditionellt sätt i monetära termer. 
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att båda delarna behövs och att de därför bör ingå i ekonomistyrningen även i 
fortsättningen. 
 
En ny controllerroll torde också ställa krav på ny kompetens. Arbetsuppgifterna torde 
kräva personer som både förstår och kan använda traditionella ekonomiska modeller 
för styrning samtidigt som de också klarar av att kommunicera ekonomiska 
konsekvenser till omgivningen i begripliga vardagstermer. Ny teknik torde ge 
möjligheter att på ett pedagogiskt sätt kommunicera frågor kring ekonomi och 
styrning. Att förstå och kommunicera ekonomi i sitt sammanhang torde fortfarande 
vara viktigt för controllers men lika viktigt blir kanske att kunna delta i verksamheten 
och som en social aktör försvara och synliggöra ekonomiska- och styraspekter.  
 
I framtiden förefaller alltså nya sammanhang bli viktiga inom ekonomistyrningen. 
Utvecklingen inom bl a  informationsteknologin torde ge nya möjligheter för 
människor oavsett om de kommer från industri, servicesektor eller offentlig sektor 
eller om de är ekonomer, tekniker eller konsulter att kommunicera kring frågor som 
har med ekonomi och styrning att göra. Expert på ekonomistyrning torde bli den eller 
de som tar för sig av nya möjligheter för kommunikation, dialog, information, 
påverkan och styrning. Ekonomer och controllers tar enligt ett sådant synsätt över 
delar av personaladministratörers, informatörers och interna marknadsförares roller. 
Detta kan uppfattas som ekonomers imperialisering av andra professioner.  
 
En reflektion är att ett sådant framtidsscenario torde påverka betydelsen av de rötter 
eller tre huvudinfluenser som jag tidigare uppmärksammat.191 Det är för mig rimligt att 
anta att det även i framtiden finns plats för den tekniska orienteringen (influens 1) och 
då särskilt inom praktisk ekonomistyrning. Praktiskt arbete kring kvantitativa modeller 
och monetära system torde även i fortsättningen förekomma i företag och 
organisationer. Det förefaller dock som detta får en allt mindre betydelse som 
komponenter i ämnesområdet. Synsättet om ekonomisk styrning som ett 
ledningsverktyg med t ex  budget som en viktig del (influens 2) torde leva vidare även 
i framtidens företag och organisationer. Arbetet med att förutse framtiden och att klä 
denna i monetära termer torde finnas i en eller annan form. En större betydelse 
förefaller frågor kopplade till beteende- och styreffekter (influens 3) få i framtiden och 
kanske särskilt i teoretiska sammanhang. Min tolkning är att ämnesområdet i framtiden 
tycks få ett allt större inslag av stödjande kommunikation i vardagstermer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
191 Se Tankeinnehåll, Förhistoria och Några tankar kring förhistorien. 
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Teoretiska sammanhang 
 
En handfull ämnesbärare använder teoretiska eller akademiska sammanhang som 
utgångspunkt för sina berättelser. Några  talar mest kring forskning medan andra 
kopplar till litteratur eller till undervisning. Det är dock svårt för mig att dra klara 
gränser mellan dessa sammanhang. Jag vill här i första hand lyfta fram intressanta 
aspekter för att ge innehåll till ekonomistyrningens olika sammanhang. Jag anser 
därför att det inte har avgörande betydelse om jag väljer att placera in en berättelse i 
forsknings- eller litteratursammanhang där någon t ex  talar om forskning samtidigt 
som han nämner viss litteratur.  
 
 
Forskning 
 
Några talar om forskning. Bara ett fåtal av dem talar genomgående om forskning. 
Övriga väljer som jag ser det att utgå från andra sammanhang i sina berättelser. Jag vill 
här lyfta fram särskilt en intressant aspekt kring forskningen som några tar upp. De 
förefaller nämligen se två större lärosäten och utbildningsorter som representanter för 
olika forskningsinriktning eller traditioner.  
 
 
Dubbelspåren 
 
En av ämnesbärarna ger vad jag uppfattar många intressanta utsagor kring forskning 
och ekonomistyrning i Sverige. Han talar en hel del om de skillnader som enligt hans 
uppfattning finns mellan vissa lärosäten och även om likheter mellan dem. Han 
förefaller se två huvudinriktningar och använder beteckningar som ”dubbelspåren” 
eller ”den ena och den andra skolan”.192 
 
Han beskriver vad jag uppfattar som en av hans huvudinriktningar (Alfa) så här: 
 

Det finns ju en skola (….)..budgetering och sånt där... (….) den här knytningen till 
Mekanförbundet och Industriförbundet. Allt det där standardiseringsarbetet  som finns 
på det området, inklusive basplan och sånt. (….) monopol på att sitta i kommittéerna 
(….) kring dom så har ju då det här RP-projektet utvecklats. (….) den här pragmatiska 
inställningen att sitta i kommittéer och diskutera sig fram till överenskommelse om 
begreppsapparater och system. Och så går man ut och sprider budskapet i RP-
seminarier. (….) Ja, det är fortsatta.... Enhetliga principer och Mekanplaner… (…..) de 
hade fall också....men då var det då sammanfattningar av vad Atlas Copco gjorde så att 
säga. Alltså det var case, (ÄC) 
 

                                              
192 Min tolkning av hans sätt att tala om skola är att han också avser en skolbildning eller tankemässig 
tradition inom ekonomistyrningen likaväl som ett lärosäte. Jag väljer här att kalla skolorna för Alfa 
och Beta av hänsyn till inblandade personer. I ämnesbärarnas utsagor anges två namngivna lärosäten 
(Alfa och Beta) som företrädare för varsitt sätt att närma sig forskning. Dessa lärosäten, traditioner och 
de aktörer som är och varit verksamma där får enligt min uppfattning framträdande roller i 
berättelserna kring forskning och ekonomistyrning. 
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Den andra huvudinriktningen (Beta) ger han följande innehåll: 
 

Den andra skolan eller vad man ska kalla det (…..) Det finns på samma sätt ett arv från 
kontoplaner via systemutveckling och sånt (….) Dom gjorde det i praktiken. Alltså 
storfält ....fältprojekt (…..) deltagande i stora projektet  (…..) med löptid över många 
år…. Dom här fältstudierna ledde sen till att man upptäckte att världen inte är som den 
borde vara. Sen försökte man förklara varför gör dom på detta viset ......och då satsade 
(….) projektet i större skala...(….) också fältstudier  (ÄC) 
 

Min tolkning är att han gör en sammanfattning av de skillnader han beskrivit när han 
säger att:193   

 
(Alfa) sysslar med system och strukturer och sånt,  så sysslar (Beta) med användning av 
ekonomisk information (ÄC) 

 
Han tycks också ha en uppfattning om att de båda huvudinriktningarna fyller olika 
funktioner. Han betonar nämligen att skillnaderna dem emellan inte gäller 
grundläggande vetenskapligt förhållningssätt utan mera sättet att föra ut sina tankar: 
 

…det är mera publiceringsbanorna som man skiljs en del (ÄC) 
 
Dom (skola Alfa – min anmärkning) skriver rapporter och böcker som riktar sig till praktiker 
(….)  och det är ju en otroligt viktig funktion. Det är den svenska traditionen, hur man 
strukturerar upp problematiken, hänvisar till praxis och föreslår lösningar och argumenterar för 
det. Ibland refererar man till forskningsresultat .....medan (skola Beta – min anmärkning) har 
publicerat ganska mycket artiklar och varit på internationella konferenser och fått sina grejer 
bedömda. Där har (Beta) fått en profil internationellt som inte (Alfa) behöver. Så (Beta) har 
kommit att representera Sverige ute i Europa ganska påtagligt tycker jag. (ÄC) 
 

Han tycks också se likheter mellan skolorna i en internationell jämförelse. Jag 
uppfattar nämligen att han lyfter fram en stark empirisk förankring som 
kännetecknande för både nordisk forskning och de skolor som han talar om:  
 

Båda två, de här dubbelspåren, är ju jämfört med internationell forskning väldigt 
empiriskt förankrat... fältmässig (Beta) extremt då. Medan (Alfa) om man ska karikera, 
sitter i kommittéer mer än är ute på fältet. Men dom gör ju sina studier också. (….) om 
man tittar på (Beta) så har (Beta) en starkare koppling till institutionell teori. (ÄC) 
 
Hela Norden har den här fältstudieprofilen. Till skillnad från de flesta andra håll vet vi 
hur det är ute i företagen. Det är utomordentligt sällsynt i amerikansk och engelsk 
forskning. (ÄC) 

  
 
Praktik- och teoridriven forskning 
 
Även en annan ämnesbärare ser skillnader mellan de skolor som jag kallar för Alfa och 
Beta. Han tycks anse att de båda skiljer sig åt även vad gäller vetenskaplighet: 
 

En annan (skillnad) är ju förhållningssättet till vetenskaplighet... (ÄJ) 
                                              
193 Markeringarna (Alfa) och (Beta) är mina och ersätter de formuleringar som han använder för att 
ange lärosäte och namngivna personer vid dessa. 
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Han tycks koppla skillnaderna vad gäller vetenskaplighet till sättet att närma sig 
forskningsprocessen. Han talar nämligen om en uppdelning mellan det han kallar 
bokdriven och empiridriven forskning:  
 

....lite karikerat kan man säga att ska vi ha en bokdriven eller empiridriven forskning? 
Där du kan säga att bokdriven eller artikeldriven forskning - du läser 100 artiklar och så 
talar de här 100 artiklarna om ett problem och sen springer du iväg och försöker göra 
någonting åt det då forskningsmässigt. Det är ett sätt att driva forskning. Ett annat sätt 
är att gå ut kanske inte till 100 företag men 20 företag och försöka begripa vad har dom 
för bekymmer här och vilka företeelser är det som pågår? Det tror jag är en ganska stor 
skillnad i förhållningssättet om du närmar dig forskningsprocessen via andra forskare 
nedskrivna resultat och konferenser och sånt här eller om du har ett ganska verklighets 
....den här typen av förhållningssätt till empirin där du då går ut och söker..(ÄJ) 

 
Min tolkning är att han uppfattar skillnader i sättet att närma sig empirin i 
forskningsprocessen:  
 

Empirin, ja du kan ju få empiri i båda fallen men det är frågan vad .. vilka problem 
studerar du.. hittar du problem att studera genom att titta på företagen och 
organisationer i första omgången eller hittar du problemen genom att titta på vad man 
har skrivit?  (ÄJ)   

 
Uppdelningen i bok- och empiridriven forskning uppfattar jag sammanfaller med den 
tidigare uppdelningen i två skolor eller dubbelspår. Båda ämnesbärarna exemplifierar 
sina berättelser med samma lärosäten och anger dessa med ortsnamn. Det jag tidigare 
kallade skola Alfa och Beta förefaller motsvaras av forskningstraditionerna 
empiridriven respektive bokdriven forskning.  
 
Även denne ämnesbärare uppfattar likheter mellan de två forskningsinriktningarna och 
han lyfter speciellt fram beteendeaspekter: 
 

Det finns ju också grundläggande likheter. Vi har ju varit väldigt behavioristiskt 
orienterade här. Men det har dom ju strängt taget varit på andra håll också. Det är ett 
gemensamt drag för väldigt mycket som sker.  (ÄJ) 

 
 
Inriktning och perspektiv 
 
En tredje ämnesbärare ger en som jag uppfattar mera försiktig bild av de skillnader 
som tidigare lyfts fram. Även han talar om samma lärosäten och ortsnamn som de 
båda andra. Han förefaller dock knyta de skillnader han ser till olika aktörs- och 
ledningsperspektiv: 194  
 

…i (Beta) tror jag det är mer baserat på idéer då om ...studera enskilda aktörer och 
delvis att det är institutionell teori. Båda de delarna, medan liksom, man forskar utifrån 
en annan fåra... (Alfa) ... mycket närmare kopplingar med näringslivet, både 
finansiering och utbildning osv. (ÄB) 

                                              
194 Jag väljer även här att beteckna de två lärosätena med Alfa och Beta. 
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Ytterligare en tycks uppfatta skillnader i forskningshänseende mellan de tidigare 
nämnda lärosätena. Han talar främst om Beta och den betoning han tycks uppfatta 
finns där på användarsidan och i fallstudier:  
 

….(Beta) är inte så mycket inne i ekonomistyrningen, i metoderna och teknikerna och 
förfinar. Utan (Beta) jobbar nog väldigt mycket med användarsidan.  
 
I varje fall i (Beta) så har det varit (….), i varje fall de senaste tio åren kanske något mer 
t o m, fallstudier som har legat till grund för arbetena.  
 
…ekonomistyrning det är vad man gör varje dag, det är inte en teknisk orientering. 
Utan det är människan i centrum, individen. Också frågor kring arbetsgrupper har varit 
viktigt. Hur arbetar grupper när de får ta och tar eget ansvar? (ÄK) 
 

Han förefaller inte riktigt se samma forskningsinriktning vid Alfa vad gäller 
fallstudier: 
 

…de har väl några stycken företag och det är kanske inte den typen av ansats, den djupa 
fallstudien som de tittar på. (….) Annars så är det ju att (Alfa) har några stycken 
organisationer. De är mer av karaktären intervjustudier, intensiva intervjustudier, 
snarare än fallstudier. Ska vi säga i processmening, deltagande observationer och 
beteendetolkningar av detta. (ÄA) 

 
 
Gemensamt 
 
Jag uppfattar att särskilt en ämnesbärare lyfter fram delar som han ser som 
gemensamma för forskningen inom ekonomistyrningsområdet i Sverige. Han talar bl a  
om kritiskt förhållningssätt, makt och de mjuka delarna: 
 

…det är väl någonting som jag tror präglar hela ekonomistyrningsgänget i Sverige, att 
man är väldigt medveten om de där mjuka delarna, ifrågasätter och är ganska kritiska 
och pratar om makt och sådana saker. (ÄA) 

 
Han har också vad jag uppfattar en fundering kring vad som kan tänkas vara på gång 
inom forskningen. Jag noterar med intresse att han t ex  tror att institutionell teori 
kommer att få större spridning än tidigare: 
 

…det här vanliga traditionella, det finns ju fortfarande, men även institutionell teori 
kommer ju, eller har ju funnits ett tag, men det är ju kanske också någonting som är på 
väg in här nu. (….) Det verkar vara en liten större grej även internationellt också. Jag 
vet inte hur stort det där kan bli, men .... Det är väl lite mode också inom 
ekonomistyrningsområdet, även inom forskningen och tidskrifter. (….) som Foucault 
var ju väldigt het ett tag. Nu vet jag inte ens om han nämns över huvud taget. (….) 
Institutionell teori verkar vara en stor sak nu. Det har varit de där filosoferna, det har 
varierat … (ÄA) 
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Icke-forskning 
 
I ett tidigare avsnitt lyfte jag särskilt fram en ämnesbärares berättelse kring vad jag där 
kallade en konsultpraktik. Jag uppfattar att han snarast vill markera vissa delar i sin 
berättelse som icke-forskning. Han återkommer nämligen till konsulter i samband med 
att han talar om forskning. De kriterier som han använder för forskning knyter han till 
tidskrifter som publicerar olika typer av artiklar. Han tycks se olika kategorier av 
tidskrifter och då bl a  några han kallar för lättare som publicerar artiklar med en mera 
praktisk inriktning. Han tycks se innehållet i dem som något annat än forskning.  
 

….det beror lite på vilken tidskrift man menar. Men om man menar de här allra största 
och mest ....bäst renommé, så finns inte det här liksom ...relevance lost, ABC-prat och 
Balanced Scorecard....Det publiceras inte i dem, utan de är mer professional journals 
och i typ, vad ska vi säga, Harvard Business Review och sån´ här... Lite enklare och 
lättare tidskrifter, som inte har de där kraven. (….) Så att i forskningen så har inte det 
där någon större plats egentligen (….) Det finns ju andra aspekter, man ser mera det här 
relevance lost och ABC och det här som ett fenomen i sig som kan studeras. (ÄA) 
 

Han tycks också ha en egen tolkning kring hur fenomen som han kallar prat har 
utvecklats och adopterats av grupper utanför den traditionella ekonomistyrningen. 
 

När idéerna kring ABC presenterades i slutet av 80-talet så var det ju, framförallt i 
USA, kvantitativt tränade, som såg att här finns ett område där vi kan ge oss in och 
utnyttja våra kunskaper i statistik och matematik. För att visa hur det här kan göras. De 
här mer, ska man säga, pragmatiska framställningarna kring ABC, som de flesta ägnar 
sig åt. (….) Cooper och Kaplan som har fört fram ABC i den här versionen, de ligger ju 
inte i närheten av detta. De ägnar ju sig inte åt den typen av framställning över 
huvudtaget, de är ju bara...prat, kan man säga. Medan det där blir det en väldigt stor 
grej av. Det kom ju väldigt många sådana artiklar, hur man skulle finna den optimala 
uppsättningen aktiviteter och kostnadsdrivare och jag vet inte allt vad det var. Jag tror 
att man hade kunskaper och att man fann ett område där man kunde utnyttja detta. För 
att det är inte sådana personer som brukar vara med inom ekonomistyrningsområdet. 
(ÄA) 
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Sammanfattande tankar kring forskning 
 
Jag uppfattar att det finns intressanta likheter och skillnader i framställningarna kring 
forskning. Enligt min tolkning ser alla de ämnesbärare som talar kring forskning 
skillnader i olika avseenden som de kopplar till eller exemplifierar med två lärosäten.195  
De tycks lyfta fram och belysa skillnader mellan Alfa och Beta. Detta ger mig ett 
intryck av att dessa två lärosäten är dominerande inom ekonomistyrningsforskningen. 
Flera nämner även forskning relaterad till andra lärosäten men mitt huvudintryck är 
ändå att Alfa och Beta tycks ha en dominerande ställning inom området. 
 
Dessa lärosäten  tycks ha valt olika vägar. Min tolkning är att Alfa och Beta har skapat 
olika traditioner eller skolor som kompletterar snarare än konkurrerar med varandra. 
Några nyckelord som beskriver inriktningen för Beta förefaller vara fältstudier, stora 
projekt, internationell publicering, akademiska användare, bokdriven forskning, 
enskilda aktörer, användarsidan, institutionell teori och fallstudier. Nyckelord för Alfa 
förefaller vara pragmatisk inställning, standardiseringsarbete, Industri- och 
Mekanförbund, praktiska användare, systemsidan, empiridriven, näringsliv och 
intervjustudier.  
 
Ovanstående nyckelord beskriver några av de skillnader som flertalet ämnesbärare 
lyfter fram för att belysa särdrag hos Alfa och Beta. Min tolkning är att särdragen inte 
bara ryms utan även är nödvändiga inom ämnesområdet. En praktiskt orienterad 
tradition förefaller leva i symbios med en akademiskt orienterad tradition inom 
forskningen. Ämnesbärarna lyfter också fram vad jag uppfattar som likheter mellan 
Alfa och Beta. Framförallt tycks båda lärosätena och de vetenskapliga traditioner som 
de kopplar till dem ha en tydligare empirisk förankring, ett större intresse för 
beteendeaspekter och ett mera kritiskt förhållningssätt i sitt arbete jämfört med andra 
utländska forskningstraditioner. De tycks se tydliga  skillnader mellan lärosätena i ett 
nationellt perspektiv men också tydliga likheter i ett internationellt. De här 
tolkningarna kring forskning skulle kunna betyda att det finns en egen svensk eller 
kanske en nordisk tradition inom ekonomistyrningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
195 Ämnesbärare A, B, C, H, J och K har alla sin akademiska hemvist endera vid Alfa eller Beta.  
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Litteratur 
 
Termen ekonomistyrning kopplas också till litterära sammanhang. Jag lyfter här fram 
tolkningar kring referenser till olika slag av litteratur. Olika kopplingar bildar 
kategorier i framställningen. Jag tar också upp berättelser som knyter litteratur till 
redan tidigare diskuterat innehåll. Till denna kategori hör bl a  litteratur som 
ämnesbärarna ser som standardverk, klassiker eller som ett bra exempel på visst 
innehåll.   
 
 
Koppling till författare, verk och termer 
 
Ämnesbärarna kopplar litteratur till innehåll i ekonomistyrningen på olika sätt. Jag 
uppfattar att någon utgår från enskilda böcker eller artiklar, andra utgår från specifika 
termer och ytterligare några utgår från personerna bakom litterära verk.  
 
Exempel på det senare är att en av dem lyfter fram för ämnesområdet betydelsefulla 
personer utan att direkt ange t ex  titlar på publicerade verk. Han förefaller se litteratur 
från Cyert, March och Simon som milstolpar inom det företagsekonomiska området. 
Min tolkning är att nämnda personer i berättelserna får personifiera vissa synsätt: 
 

Före 1963, alltså före Cyert & Marchs bok om företagsteori, och en 
beteendevetenskaplig sådan, (ÄG) 196 
 
….trygghetsvinstbudgeteringen, social redovisning, behavioural accounting, (….) blev 
en naturlig följd sen Carnegieskolan, Simon, March, Cyert, hade liksom öppnat dörren. 
Simon startade den här utvecklingen då på 40-talet (ÄG)197 
 
.. Du har böcker om Behavioural Accounting som kom redan före Cyert & March. 1958 
kom kanske den mest kända av Likert  (ÄG)198 

 
Jag har tidigare i rapporten berört en metafor hämtad från reglerteknik som ibland 
använts för att illustrera ett visst synsätt vad gäller styrning. Två ämnesbärare tar i sina 
berättelser upp litteratur som behandlar detta. Båda nämner böcker som de tycks se 
som något av standardverk i sitt sammanhang: 
 

i en standardbok om management control,199 (….) Anthony (ÄE) 
 
Albert Danielsson (….) han har en bok som heter Företagsekonomi200 som det har blivit 
stor spridning på och i början av den markerar han just den här skillnaden mellan 
reglerteori och styrteori (ÄG) 

 

                                              
196 Cyert & March, 1963.  
197 Han kan avse bl a  Simon, 1947.  
198 Att döma av årtalsangivelsen kan det enligt Libris röra sig om Likert & Hayes, 1957, eller Likert, 
1961.  
199 Han kan avse Anthony, olika upplagor av boken Management Control Systems  kom under åren 
1970-1998.   
200 Danielsson, 1976.   
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En annan bygger upp en stor del av sin berättelse kring en tidskriftsartikel. Han 
nämner den inte i termer av standardverk utan betonar bara dess betydelse för sättet att 
se på styrning. En enskild artikel är enligt honom betydelsefull:  
 

… konstaterar Boland (….) en artikel som är ganska gammal, från -79, men som har 
fått mycket stor betydelse.201  

 
Termer som har sitt ursprung i litterära verk återfinns i flera berättelser. Ämnesbärarna 
återger med som det förefaller viss självklarhet några termer utan att ange varifrån de 
kommer. Själva termerna tycks ha större lyskraft än författarna och böcker som de 
ursprungligen publicerats i: 
 

Relevance Lost, ABC-prat och Balanced Scorecard. 202   (ÄA) 
 
Slutligen lyfter en ämnesbärare fram en antologi som han tycks anse ger en traditionell 
bild av ekonomistyrning. Han förefaller ha en bättre uppfattning om bokens innehåll 
än om vilka som är författare. Han associerar i första hand till boken och dess funktion 
i undervisningen för att förmedla ett traditionellt innehåll i ämnesområdet:  
 

det här att försöka förstå hur ekonomiska styrtal, i mer eller mindre vid mening, kan 
användas för att påverka beteenden i en organisation och få en stor organisation att 
agera åt det hållet man vill. Den här beteendevetenskapliga sidan så att säga kring hur 
sådana här mått påverkar beteende, (….) en engelsk ...antologi203, och den är väldigt 
...traditionell så att säga. ….(…..) David Otley är en av författarna, men vad heter de 
andra två? (ÄI) 

  
 
Utveckling i litteratur 
 
Flera ämnesbärare diskuterar kring utvecklingen inom ämnesområdet utifrån hur de 
uppfattar att den beskrivs i litteratur. De tycks göra det i allmänna ordalag och delvis 
också utan att ange referenser till enskilda författare. Några tar fasta på enskilda 
företeelser som de uppfattar som viktiga eller intressanta.  
 
En av dem hävdar att det utifrån ett litteraturperspektiv har hänt mycket inom området 
under de senaste tio åren. Han hävdar också att de grundläggande förutsättningar som 
ekonomistyrningen tidigare byggde på har förändrats: 
 

Ja senaste tio åren tror jag att de har hänt mycket. Åtminstone i litteraturen… (ÄB) 
 

…det är många saker som har påverkat ....en intensifiering inom 
området....konkurrensen har hårdnat, den är global. För att stanna kvar så tror jag att 

                                              
201 ”Artikeln heter The two aspect framework for management information systems...(…..) och är från 
Accounting, Organizations and Society 1979.” (ÄD)  
202 Med termen Relevance Lost torde han relatera till den s k  relevance-lost-debatten  (Kaplan & 
Johnson, 1987). Termen ABC (Activity Based Costing) brukar härledas till samma källa. Termen 
Balanced Scorecard förknippas vanligen med Kaplan, 1996, The Balanced Scorecard.   
203 Berry, Broadbent & Otley, 1995.   
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företagen måste investera, man känner tvånget att investera i mer information. 
Samtidigt har det skett förändringar.....i begreppet styrning ligger att det är någon som 
styr någon annan, men också nu att det ska vara någon typ av informationssymetri. 
Minskad informationsasymetri, traditionellt. Nu ser jag också, när jag läser litteraturen 
att de nya idéerna bygger upp till ännu mer asymmetri. Att folk måste ha kompetens för 
att kunna göra sina jobb osv. Ledningen kan inte lägga sig i allting. Jag ser dramatiska 
förändringar av de här mer traditionella ....synen som ekonomistyrning, när begreppet 
skapades någon gång på sjuttiotalet. De grundläggande antagandena har förändrats så. 
(ÄB) 
 

Min tolkning är att han särskilt tar upp debatten kring ekonomistyrningsfrågor och 
några av de nya idéer som han ser som viktiga. Han vill särskilt lyfta fram att en 
förbättring har skett vad gäller språket och sättet att argumentera kring ämnesområdet: 
 

… det som jag ser som nytt. Liksom argumenteringen vid ABC (…..), argumenteringen 
har förbättrats, språket har förbättrats. (ÄB) 

 
Han nämner särskilt två författare vars idéer han anser skapat debatt kring 
ekonomistyrningen under senare år: 
 

Några som varit med och skapat mer debatt är givetvis Kaplan och Cooper. (ÄB)204  
  
Han tycks särskilt vilja lyfta fram två företeelser som nya i litteraturen. Den ena är 
strategic cost management och den andra är sättet att presentera Balanced Scorecard: 
 

…idéer om Balanced Scorecard,205(....)  att företag ser saker i sitt sammanhang, det 
kanske inte är så nytt. Men sättet att presentera ...Det här strategic cost management, det 
tror jag är en väldigt viktig del, som inte har varit inne i litteraturen förut. (ÄB) 
 

Även en annan ämnesbärare tycks uppfatta Balanced Scorecard och Strategic Cost 
Management som delar i ett nytt, större och intressant perspektiv. Han väljer att koppla 
samman ett strategiskt och externt perspektiv till ett helhetsperspektiv som han säger 
finns beskrivet i litteratur under bl a  etiketten Strategic Cost Management. Han lyfter 
bl a  fram delar som värdekedja, externt perspektiv och koppling till strategi:  
 

…det behöver inte bara vara Balanced Scorecard utan hela det perspektivet tycker jag 
är nyttigt. Dels det mot det strategiska och sen´ också i det strategiska perspektivet så 
tar man ett externt perspektiv. Det här, hela värdekedjeperspektivet, där man tittar 
utanför företaget också. Tittar på vad man kallar länkar som kostnadsdrivare. (ÄK) 
 
Det är strategisk kostnadsanalys, strategisk cost management eller strategic 
management accounting. De är snarlika de där tre. Inom ramen för det så har man det 
här med värdekedja och ett externt perspektiv, koppling till strategi. Så det tycker jag 
att det perspektivet är tilltalande. Just också på grund av att företag interagerar ju 
mycket mer nu än vad man har gjort tidigare. Man jobbar på ett helt annat sätt utåt. 
(ÄK) 
 

                                              
204  Se t ex  Cooper & Kaplan, 1991  
205 Han torde även här avse Kaplan, 1996.   
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Han tycks se ekonomistyrning i produktutveckling d v s  att man börjar intressera sig 
för tidiga faser i produktlivscykeln och försöker styra och planera framtida kostnader 
som ett japanskt spår i litterära sammanhang:  
 

I litteraturen är det ett japanskt spår. Det kan man kalla det, men sen om det är japanskt 
eller inte det vet jag inte. Man marknadsför det som japanskt. Och återigen är det en 
amerikan som marknadsför det här. Det är Robin Cooper som har gått i bräschen där 
och marknadsfört detta.206 (ÄK) 
 

Han utvecklar litteraturhänvisningarna kring detta spår genom att även lyfta fram 
några japanska författare och ange vad han uppfattar som skillnader dem emellan: 
 

… det japanska spåret (….) nån´ som heter Monden, Yasihiro Monden207. Sakuraj208 
finns det en som heter också. Kato .... Och där tycker jag väl att Kato är .... alltså 
Monden  och Sakuraj de gör väldigt många beskrivningar om hur det faktiskt är och så, 
medan Kato209 försöker vara lite kritisk också. Så han är upplyftande när man läser 
honom. Han pekar på olika omständigheter som gör att det här fungerar. Kulturen i 
Japan t ex. Och att man jobbar väldigt långa tider och så där. Långa dagar och så. (ÄK) 

 
Han tar också upp namn som han tycks anse vara viktiga inom Strategic Cost 
Management och ger en nyansering och förklaring kring respektive författarnamn:210 
 

… det är Shank och Govindarajan211, skulle jag vilja påstå där som gäller. Och sen´ har 
du Michael Bromwich212 och sen´ har du en som heter Simmonds213, som är mer 
strategic management accounting. Det är Bromwich som har jobbat rätt mycket med, 
utifrån nationalekonomiska teorier, faktiskt. Om det här med attributteorier. (….) Så där 
är teoritungt då, Bromwich. Medan Shank och Govindarajan är mer pragmatiskt. (….) 
jobbar mycket med case och så. Det är de som gäller inom det området. (ÄK)  

 
Han förefaller också ha en klar bild av vad litteraturen kan komma att innehålla i 
framtiden. Jag uppfattar att han särskilt talar om lärobokslitteratur när han säger att det 
varit en explosionsartad utveckling från 1987 och framåt. Innehållet i framtida 
läroböcker kommer enligt honom att fokusera företeelser som prestationsmätningar, 
Balanced Scorecard, lokal styrning, aktivitetsbaserade ansatser, strategisk inriktning 
och en koppling mellan marknadsföring och ekonomistyrning:  
 

                                              
206 Cooper har publicerat bl a  Cooper & Kaplan, 1991, The design of cost management systems,   
(finns i en andra upplaga från 1998), Cooper, 1992, Implementing activity-based cost management,   
samt Cooper, & Slagmulder, 1997, Target costing and value engineering. (Jag väljer i denna del att 
skriva ut litteraturens titlar för att ge läsaren en vink om inriktningen på utvecklingen)  
207 Se t ex  Monden & Sakurai, 1989, Japanese Management Accounting,  och Monden, 1985, 
Innovations in Management.  
208 Se t ex  Sakuraj, 1989, Target Costing and How to Use It.   
209 Se t ex  Kato, 1993, Target Costing support Systems: Lessons from Leading Japanese Companies.   
210 Den läsare som vill veta mer om t ex  Strategic Cost Management kan läsa några av de böcker som 
ÄK nämner. 
211 Se t ex  Shank & Govindarajan, 1993, Strategic cost management.   
212 Se t ex  Bromwich & Bhimani, 1994, Management Accounting och Bromwich, 1997, Accounting 
for overheads.  
213 Se t ex Simmonds, 1981, Strategic Management Accounting.   
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... om man tittar, ja från Relevance Lost då -87, kan man säga, så har det varit en 
explosion när man tittar i lärobokslitteraturen. Det märker man ju kraftigt va. Jag tror 
att man kommer att hamna liksom runt ett antal olika parametrar där.  Det kommer att 
handla om prestationsmätning, det kommer att handla om Balanced Scorecard och det 
kommer att handla om lokal styrning kanske, att man mäter lokala prestationer, fysiska 
prestationer, verksamhetsstyrningen då. Sen´ kommer det att handla om 
aktivitetsbaserade ansatser, om hur man jobbar i tidiga skeden en hel del, om strategisk, 
den strategiska inriktningen med externa länkarna. Sen´ tror jag marknadsföring 
kommer i fokus en del. Det har inte varit så mycket tidigare, med ekonomistyrning och 
marknadsföring. (ÄK) 
 

Även en av de andra tar upp temat ekonomistyrning i framtiden men utifrån vad jag 
uppfattar som ett tidskriftsperspektiv. Han nämner tre delar som han tror kommer att 
finnas även i framtiden i de största och mest välrenommerade tidskrifterna; 
budgetering, prestationsmätningssystem och belöningssystem: 
 

… så långt tillbaka som jag har följt tidskrifter, låt oss säga att det är en tio...tolv år, 
något sånt´ , kontinuerligt. (….) Det finns det som alltid är med så att säga (….) 
ämnesmässigt så är det mycket kring budgetering , ja det har väl alltid funnits. Det 
dyker alltid upp. (….)performance measurement, olika prestationsmätningssystem, det 
är också stort… (….) incentive systems, belöningssystem av olika slag...stor sak i USA.  
Det har det varit så långt tillbaka som jag har följt och det finns fortfarande mycket 
kring detta. De tre är stora, de är alltid med, och har funnits, med kanske lite olika 
infallsvinklar.....(ÄA) 

 
 
Styrning i litteratur 
 
En av ämnesbärarna utgår från och talar nästan uteslutande kring termen styrning som 
han uppfattar att den framställs i litteratur. Han fastslår till en början några för honom 
viktiga utgångspunkter. Därefter utvecklar han olika sätt att se på styrning med 
kopplingar till litteratur och författare. Han börjar med att tala om skillnaden mellan 
styrning av och styrning i organisationer och ger litteraturhänvisningar för att illustrera 
uppdelningen: 
 

…att skilja på styrning av och styrning i organisationer. Styrning av menar jag då att det 
är att styra organisationen. (….) det skulle kunna var ett slags samhällelig styrning eller 
en politisk styrning då, att med olika medel få (….) att agera, att handla på ett visst sätt, 
som ligger i linje med politikernas intentioner. Till skillnad då från styrning i (….) så 
tänker vi framförallt på ledningsgruppen där (…..) Hur ska man styra sin verksamhet? 
(….) det handlar ju om styrning i, en avhandling av Magnus Holmström.214 (ÄD) 
 

Därefter diskuterar han skillnaden mellan styrning över och styrning med. Han hävdar 
att styrning över i litteraturen framställs som ett linjärt kausalt och beslutsinriktat 
tänkande medan styrning med snarare tycks bygga på ömsesidig kausalitet och 
handlingsorientering: 
 

                                              
214 Holmström, 1995.   
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…. en annan författare som heter Boland som har skrivit om detta, styrning över.215 
Man tänker i termer av att man skall styra något. Där är man då beslutsorienterad. Vi 
ska uppnå någonting och vill veta om vi rör oss i rätt riktning och om vi har nått de mål 
vi har. (….) Och prestationerna de utförs ju av människor och då kommer vi in på 
aktörer förstås. Där skulle vi kunna tala om styrning över. Beslutsorientering - den som 
styr vill få ett underlag för att fatta beslut. (….) Det bygger alltså på ett tänkande som är 
linjärt i grunden. (….) En linjär kausalitet, ett linjärt orsakssammanhang. Och 
beslutsinriktat...linjärt..(….) Det är en passiv användare utav den information, 
styrinformation som kommer. ...det är den ena aspekten då, den här beslutsorienterade, 
styrning över kallar jag det.  
 
Då skulle den andra sidan vara styrning med. Och där har vi då istället en, ömsesidig 
kallar Boland det, kausalitet. Man pratar med varandra och kommer överens om vad 
som behöver göras. Man går i flera varv. Den här dialogen går i flera varv så att säga. 
Då är det inte beslutsorienterat i första hand, utan snarare då handlingsorienterat. Man 
vill göra någonting annat, och man har där en aktiv användare av information. Den som 
är styrd är aktiv. (….) ...större medvetenhet om vad det är som påverkar människor så 
att säga. (ÄD) 

 
Nästa uppdelning som han tar upp är skillnaden mellan formell och informell styrning. 
Han talar också om inneboende styrning kopplat till styrande krafter: 
 

Det finns också anledning att skilja mellan formell och informell styrning. Den som har 
gjort det ganska bra är Anders Källström... Han har dessutom skrivit en.... (….) 
Uppdrag - styreffekt, heter den väl?216 Avhandlingen heter väl Beslutsstöd?217 Uppdrag 
- styreffekt, och där tror jag att han talar ännu mer om detta med formell och informell 
styrning. Han säger (….) att man kan tala om tre olika styrande krafter, och nu kommer 
vi in på beteende då. Det är formell styrning och den ser man i manualer och 
rutinbeskrivningar, organisationsscheman och befattningsbeskrivningar och så där. Sen 
har vi informell styrning, som ju inte är formaliserad i dokument och som kan ta sig 
olika uttryck. Man kommer överens om hur man ska göra så att säga, och man pratar i 
korridorerna och på kafferaster och så och i lunchrummet. Och det tredje är inneboende 
styrning. Så att man har en bild utav hur saker och ting brukar göras, och man tar för 
givet att man brukar arbeta på ett visst sätt. Man har en kognitiv struktur, kan vi kalla 
det för. Psykologerna har ett begrepp som de kallar för ”script”, som kan ses som ett 
uttryck för en sån här kognitiv struktur att man har en föreställning om, djupt rotad 
föreställning om hur någonting går till. (ÄD) 
 

Ämnesbäraren tar även upp andra aspekter på styrning som samordning och 
koordinering av resurser. Han lyfter fram vad han kallar ett klassiskt arbete som 
diskuterar balansen mellan differentiering och integrering som en viktig aspekt på 
styrning.  
 

Det här innebär, att man samordnar och koordinerar resurser...det innebär ju inte att alla 
berörda i en organisation ska handla på samma sätt, utan i stället är det en fråga om att 
hitta en lämplig balans där, mellan å ena sida differentiering av uppgifter och å andra 
sidan integrering. Och det är ju ett klassiskt arbete här, Lawrence & Lorsch, redan 
1967, contingencyteorin.218 (….) De diskuterar ju...differentiering och integrering. Jag 

                                              
215 Boland, 1979.    
216 Källström, 1990.   
217 Källström, 1993.   
218 Lawrence & Lorsch, 1967.   
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tycker att just den balansen är en kärnfråga när man pratar om styrning. Vi kommer då 
in här på organisation egentligen, hur man ska organisera verksamheten. Jag ser det 
som att, organisationen är ett medel för att styra. Men styrning kan också ta sig uttryck i 
organisationen. Så det är både och. (ÄD) 

 
Han lyfter också fram litteratur som diskuterar en uppdelning i hierarkisk och icke-
hierarkisk styrning och gör kopplingar till tidigare nämnda styrning över: 
 

...styrning över och styrning med, enligt Richard Bolands ..(….) om jag då tar Magnus 
Holmströms begreppsapparat så talar han om hierarkisk styrning, å ena sidan och icke-
hierarkisk å den andra.219 Den hierarkiska styrningen är typiskt styrning över. Den är då 
byggd på ett perspektiv...centraliserat styrperspektiv så att säga, medan det är 
decentralisering som gäller för den icke-hierarkiska styrningen. Då har vi skapat en 
sorts bipolär situation och man kan säga det att ....tendensen har ju varit att man går 
....(ritar en figur ur Holmströms avhandling, sidan 95) och så är tendensen att det blir 
mer icke-hierarkisk styrning. Man går mer och mer mot detta ...man erkänner 
betydelsen av kommunikation och samarbete...och inflytande för dem som gör 
någonting. (….) Det är en väldig grov bild med hierarkisk och icke-hierarkisk. (ÄD) 

 
Ämnesbäraren tycks anse att uppdelningen i hierarkisk och icke-hierarkisk ger en allt 
för grov bild av styrningen. Han går därför vidare och talar om olika styrformer; 
beteendestyrning, målstyrning och självstyrning och kopplar till litteratur där detta 
diskuteras: 
 

....vi kan tala om beteendestyrning.....och målstyrning ...och så en form som jag kallar 
för självstyrning. (….) Beteendestyrning, det kan ju vara fråga om dels direktstyrning. 
Jag går till Pettersson vid svarven och säger det att du får minska toleranserna eller nåt 
annat...talar om vad som ska göras. Direktiv, och det är ju extremt hierarkiskt detta sätt 
att styra förstås. Men en annan form för direktstyrning .... för  beteendestyrning.. och 
man kan se det som ett specialfall av direktstyrning, är egentligen regler, regelstyrning. 
Därför att man identifierar typiska situationer för att det ska fungera något så när hyfsat, 
förekommer ofta och med tydliga karaktäristiska. Och när man är i den situationen, då 
fungerar regeln som om jag stod där och sa till om vad som skulle göras. (….) Då 
känner du väl till teori om detta, Ouchi exempelvis. 220 Det finns en lärobok (….) av 
Norman B Macintosh,221 som går igenom teoribildning om, i och för sig kallas det 
management information systems. Det handlar om styrning och ekonomistyrning. 
Ouchis modell, det är helt enkelt en fyrfältstabell och där man har på den ena axeln då 
”kunskap om orsak och verkan”. Sen har vi här då ”lämpliga resultatmått, outputmått”, 
finns inte det så är det svårt att ha målstyrning. Ouchi talar framförallt om 
beteendestyrning och målstyrning, han kallar det för behavioural control och output 
control. (….) och sen så för dom i Macintosh bok ett resonemang som de kallar 
clanstyrning, ja clan control,...vi har kallat det där för självstyrning.....istället… (ÄD) 

 
Han avslutar sitt resonemang kring styrformer utifrån en modell för styrning som finns 
beskriven i litteratur. Den utgår från ekonomistyrningens funktion som answer-, 
learning-, dialog- och idea machine. Ämnesbäraren talar kring en tänkt figur med fyra 
olika fält (”fyrfältare”): 
 
                                              
219 Holmström, 1995.   
220 Ouchi, 1994.   
221 Macintosh, 1994.   
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Det finns en annan modell som liknar den där som är utav Earl & Hopwood.222 Earl & 
Hopwood utgår egentligen från Simon. Simon talade om två typer, programmerbara och 
icke-programmerbara beslut. Men Earl & Hopwood de kommer igen då med ...med 
samma kategorier här då ungefär. Det är kunskap om orsak och verkan, och sen har vi 
då ...preferenser, kallar dom det för, för önskade utfall ...oklara preferenser för önskat 
utfall det skulle vara  att man är oenig om vad man vill uppnå  
 
(….) enligt teorin säger Earl & Hopwood så skulle man när man har kunskap om orsak 
och verkan och man vet vad man vill, då kan man räkna ut vad man ska göra. De kallar 
det för en answer-machine. Man får helt enkelt svaret. Man plockar in nödvändiga 
uppgifter och man räknar ut hur det ska bli.  
 
Vet man vad man vill, men man har inte kunskap om orsak och verkan, då skulle det bli 
en learning-machine här. Man skulle lära sig alltså, göra en slags bedömning. 
Bedömningsstrategi, learning-machine.  
 
Och i det här fältet, vi har orsak och verkan, men vi vet inte.....vi vet olika saker, då 
skulle vi behöva ha en dialog-machine. Ett instrument för att föra den här 
kommunikationen vidare.  
 
Och här då så skulle man.... man är inte överens och man vet inte... kunskap om orsak 
och verkan, en väldigt svår situation egentligen. Man behöver inspiration. Dom kallar 
det för idea-machine. Att generera möjliga idéer eller lösningar. (ÄD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
222 Han torde avse Earl & Hopwood i Lucas Jr, et al, 1980.   
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Sammanfattande tankar kring litteratur 
   
Litteraturen tycks vara ett viktigt medium för att förmedla tankar, idéer och 
forskningsresultat kring ämnesområdet. Ämnesbärarna relaterar till publicerade tankar 
på olika sätt. Det vanligaste sättet tycks vara att referera till både författarnamn och 
publicerat verk. I några fall förefaller dock enskilda publikationer ha fått sådan 
genomslagskraft att de omnämns som standardverk. Det publicerade verket tycks leva 
på egna meriter. Namnet på enskilda författare förefaller i andra fall ha blivit symboler 
för tankar och idéer på ett starkare sätt än den litteratur i vilken de ursprungligen 
publicerades. Slutligen så tycks också några termer ha blivit så etablerade att de lyser 
starkare än både upphovsman och den litteratur i vilken de lanserats.  
  
De flesta tycks utgå från forskningslitteratur när de anger att de talar om litteratur. När 
de talar om annan typ av litteratur som t ex  lärobokslitteratur och tidskrifter så 
uppfattar jag att detta markeras tydligt. En sådan markering torde indikera att de 
uppfattar en skillnad i innehåll mellan olika typer av litteratur.  
 
Flera hävdar att litteraturen under 90-talet har givit ett nytt språk och en förbättrad 
argumentering kring ekonomistyrningsfrågorna. I första hand tycks detta gälla för 
lärobokslitteraturen. Någon kopplar t ex  den s k  ”Relevance Lost – debatten” direkt 
till lärobokslitteraturen och hävdar att denna typ av litteratur har genomgått stora 
förändringar under senare år. Han tycks koppla nyckelord som t ex  
prestationsmätning, Balanced Scorecard, aktivitetsbaserade ansatser och strategisk 
inriktning till lärobokslitteratur.  
 
Strategisk kostnadsanalys eller Strategic Cost Management tycks av flera uppfattas 
som något nytt och intressant både i forsknings- och lärobokslitteratur.  
 
Några tar även upp ett japansk spår. Ett kännetecken för denna inriktning tycks vara 
styrning och planering av framtida kostnader i tidiga faser av produktlivscykeln. 
Någon har uppfattningen att det finns ett mera populariserat spår i läroböcker som 
marknadsförs av amerikaner och ett spår i forskningslitteratur där japanska forskare 
kommer till tals.  
 
En ämnesbärare tycks vilja markera en koppling till vetenskaplighet genom att i sin 
berättelse utgå från innehållet i internationella vetenskapliga tidskrifter. Han hävdar att 
vissa delar alltid har funnits och kommer att finnas i dessa sammanhang. De tre 
områden som jag uppfattar att han ser som något av en kärna i de vetenskapliga 
tidskrifterna är frågor kring budgetering, prestationsmätningssystem och 
belöningssystem.  
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Undervisning 
 
Till sist vill jag redovisa några tolkningar av vad ämnesbärarna tar upp utifrån ett 
undervisningsperspektiv. Denna utgångspunkt förefaller inte vara speciellt angelägen 
för merparten av dem. Ett par stycken illustrerar delar av sina berättelser med 
erfarenheter från kurser som de själva ansvarar för och några andra nämner 
undervisningen helt kort. De som talar om egna kurser gör det utifrån vad jag uppfattar 
som fördjupningsnivå d v s  kurser på C- och D-nivå inom det akademiska systemet. 
De som talar om undervisning i förbigående förefaller till stor del avse grundläggande 
utbildningsnivåer. Min tolkning är dock att en majoritet av dem över huvud taget inte 
tar upp frågor som har att göra med ekonomistyrning i undervisningssammanhang.  
 
 
Grundläggande undervisning 
 
De som talar kring grundläggande utbildningsnivåer redovisar enligt min tolkning till 
stor del likartade uppfattningar. Främst tycks de lyfta fram att undervisningen i 
huvudsak baseras på de modeller som etablerats via tidiga standardiseringsstävanden 
inom området. Grundläggande undervisning förefaller ha delats upp och specialiserats 
utifrån tidigt utformade standardmodeller. Två av dem tar upp vad de tycks uppfatta 
som en specialisering i undervisningen: 
 

I Sverige har vi varit extrema då på internredovisning och standardisering av 
produktkalkyleringen....har tidigt utvecklats och som har undervisats på gymnasiet osv. 
Där har man ju skolbildningen då. (ÄB) 
 
Så vi har ju nåt´ som heter externredovisning, internredovisning och allt vad det är. Och 
då specialiserar man sig i olika nischer som blir några konstgjorda öar. Det kanske inte 
alltid är av godo. (ÄK) 

 
Det förefaller som de modeller som kom fram under de tidiga 
standardiseringsstävandena lever kvar i grundutbildningen. Även två andra 
ämnesbärare tycks hävda att mycket av tankarna kring Enhetliga Principer och M-
planen utgör huvudingredienser i dagens undervisning på grundläggande nivåer: 
 

....otroligt mycket orienterad mot kostnad. Begreppsapparaten som man tog fram 1936 i 
EP. Den är inarbetad... lever fortfarande (ÄC) 
 
eller om man tar redovisningen med M-planen t ex,  som mycket fortfarande bygger 
på..(…..) Ja just det, EP ja. (ÄB) 
 

Enligt dessa två tycks undervisningen fokusera modeller och terminologi snarare än 
användning av dessa. En av dem hävdar också att beteendesidan har litet utrymme. 
Han förefaller dock se en ökad användning av fall (cases) som ett sätt att öka intresset 
för användaraspekter: 
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Ja det tror jag väldigt lite (utrymme för beteendeaspekter) ... än så länge. Det finns ju 
mer och mer fall, som man använder sig av. .. Det förekommer...det finns en del 
amerikanska fall…(ÄC)  

 
En annan hävdar att beteendeaspekter tas upp i den undervisning som bedrivs inom 
hans institution. Enligt honom bygger den på vad han kallar en bredare definition av 
ekonomistyrningen: 
 

….vi driver då vår utbildning här och våra projekt här utifrån den här lite bredare 
definitionen utav begreppet. (….) Medan då en vidare tolkning i bägge avseenden 
innebär att man kan tänka sig att styra beteenden på olika medel. (ÄF) 

 
Det förefaller alltså som att två av dem redovisar olika erfarenheter eller har olika 
uppfattning kring i vilken utsträckning som beteendeaspekter tas upp i 
grundutbildningen.  
 
Flera ämnesbärare förmedlar en bild av grundutbildningen som enligt min tolkning 
närmast kan beskrivas som traditionellt inriktad.  En tycks uppfatta att innehållet i den 
trots allt har förändrats under senare år. Han tycks relatera detta till den tidigare 
nämnda Relevance Lost-debatten:  
 

Jag minns inte riktigt att det var så.... Den här diskussionen fanns inte när man själv 
läste på grundutbildningen….det här Relevance Lost, utan det var .... basic.... det var 
kalkyler, bidrag och självkostnad och stegkalkyl och... Men sen´ har det hänt någonting. 
(ÄA) 

 
Min tolkning är att han avser någon form av debatt eller ifrågasättande av etablerade 
modeller inom undervisningen av den typ som t ex  framfördes av Kaplan och Johnson 
i mitten av 80-talet. 223 
 
Slutligen framför han också åsikter om ekonomistyrning som ämnesmässig 
indelningsgrund inom undervisningen och företagsekonomin. Han förefaller se detta 
som ett lämpligt undervisningsfält: 
 

...det har väl vuxit fram på det sättet. Den är ju mer undervisnings-ämnes-bestämd, så 
att säga, man kan också göra en bestämning av ämnet ur något teoretiskt perspektiv och 
metodmässigt och andra utgångspunkter för det där men...Så som ett 
undervisningsämne så tycker jag att det är väldigt bra. (ÄA) 

 
 
Fördjupande undervisning 
 
Två ämnesbärare talar om vad jag uppfattar som undervisning på fördjupningsnivå och 
gör det utifrån kurser som de själva ansvarar för. En av dem ger först en liten överblick 
över vad som hänt under 80- och 90-talet på hans kurs i fråga om kurslitteratur. Han 
ger också några nyckelord som enligt min tolkning säger något om hur han uppfattar 
innehållet under denna tidsperiod: 
                                              
223 Jfr Johnson & Kaplan, 1987. 
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….nån gång i slutet på 80-talet, började jag intressera mig mer för strategifrågor. (….) 
Det fick ju nästan automatiskt kopplingen till Ansoffs produkt-marknads-matris,224 och 
sånt här. Och då hamnar man i strategifrågorna. Och sen kommer då Michel Porters 
konkurrensstrategibok225 och där är man ...antingen är du bäst eller så är du billigast då. 
Och värdekedjor och processer och osv. Peters & Waterman226 hade kommit innan och 
... Hur blir man framgångsrik? Ja man kan ju mäta ihjäl sig. De är ju andra saker som 
gör om man tjänar tillräckligt med pengar för att utveckla företaget. Så jag tog väl upp 
det ganska tidigt.... (….) 
 
…den nya kicken på nåt sätt, tycker jag väl kom när lean-production boken 
producerades.227 Jag kommer inte ihåg om det var 90, jag tog in den som kursbok (….) 
Då blir ju ingredienserna i ekonomisk styrning, det blir ju att man istället för att styra 
resultatenheter,  låta intäkter styra och nån sorts kundfokusering. Fråga kunden istället 
för att sitta och vänta på intäkter. (….) samma sak som man sysslar med i 
relationsmarknadsföring tycker jag.... och ...sen har du processorienteringen.(….) Sen 
var det ständiga förbättringar. Räkna antal förbättringsförslag istället för att räkna 
kostnader. (ÄH) 
 

Jag uppfattar att några nyckelord som fångar utvecklingen i hans kurs är produkt-
marknads-matris, konkurrensstrategi, värdekedjor och processer, lean-production, 
kundfokusering, processorientering samt ständiga förbättringar. Jag förmodar att orden 
även ger en fingervisning om vad som var på gång inom ämnesområdet i 
undervisningssammanhang under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Han ger 
även vad jag uppfattar som en lägesrapport för hur hans kurs ser ut i slutet av 90-talet: 
 

om jag skulle beskriva min kurs nu, så har jag då böcker som Hammel & Prahalad228... 
jag använder mig av Porters...material och så där, artiklar om hur man strukturerar upp 
en koncern via en affärsidé och sånt här va. Men sen använder jag lean-böcker. Lean-
thinking, lean....change the world … har jag haft som kursbok.229 Nu har jag flyttat ner 
den till en lägre nivå och så har jag en bok Womack och Jones skrivit.230 (ÄH) 
 

Den andre ämnesbäraren talar om två sätt att förmedla vad han kallar bilder kring 
ekonomistyrningen i sin undervisning. Dels försöker han ge en som han säger  bred 
bild med hjälp av i första hand Controllerhandboken231 och dels också en mera kritisk 
bild med hjälp av ett större urval av litteratur. Han tycks särskilt vilja framhålla 
Controllerhandbokens struktur som förtjänstfull när det gäller att ge den breda bilden: 
 

                                              
224 Han torde avse en matris som bl a  finns i Ansoff, 1965.   
225 Den bok har talar om torde vara Porter, 1980.   
226 Här torde han avse Peters & Waterman, 1982. 
227 I litteraturlistan till den kurs som ÄH ansvarar för finns två tänkbara böcker som kan passa in på 
den beskrivning han ger. Dels Cooper, 1995, och dels Womack, Jones & Roos, 1990. En sökning i 
Libris tyder på att första upplagan av Coopers bok gavs ut 1995 medan första upplagan av Womack, 
Jones & Roos kom just 1990. Här torde ÄH avse The Machine That Changed the World när han talar 
om "lean-boken".  
228 Han torde avse Hamel & Prahalad, 1994.  Den finns också i en svensk upplaga: Hamel & Prahalad, 
1995. 
229 Han torde här avse Womack, Jones & Roos, 1990.   
230 Här torde han avse Womack & Jones, 1996.   
231 Samuelson, (red), 1996.   
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När jag undervisar om detta så försöker jag ha en bred bild, när jag ska försöka 
kommunicera vad ekonomistyrning är för någonting. (….) utnyttjat Samuelsson och 
hans framställning i Controllerhandboken. Väldigt bra struktur (….) Jag tycker att den 
har blivit viktig , för jag har sett flera exempel på folk som skriver, i avhandlingar till 
och med, och i andra sammanhang... folk som talar om ekonomistyrning... (….) att den 
har förlorat sin relevans och liknande diskussioner. Och då med ekonomistyrning menar 
de då produktkalkyler, standardkostnader och liksom .... de här väldigt formaliserade 
delarna, tekniska delar.... 
 
(….)… de centrala komponenterna... budgetering, standardkostnader, internpriser, 
självkostnadskalkyler osv. Det är oerhört viktiga delar i ämnet, men det är inte 
allting...det är, vad ska vi kalla dem, de ....formaliserade styrmedel eller styråtgärder. 
Sen´ har vi andra saker som.... organisationsstruktur. Där ligger sånt´ som ... hur man 
bygger upp, vad gäller ansvarsenheter t ex, beslutsrätt....det kan vara ...personalstruktur 
i termer av kön och ålder och utbildningsinriktningar, och liknande frågor, som man 
mycket väl kan anse ingår i ekonomistyrningen, om det är så att man är ute efter ... om 
man bygger upp organisationen på visst sätt i ekonomistyrningssyfte. Så får man nog 
anse att det ingår.  

 
(….) (Controllerhandboken) lyfter ju fram detta som komponenter i området. Så att vi 
har denna organisationsstruktur, formaliserade styrmedel, styråtgärder, och sen har vi 
också de mindre formaliserad styrning ..... kanske t o m  informell styrning, som 
företagskultur, empowerment frågor och social styrning.(….) Belöningssystem kan man 
ha som en fjärde också...jag tror att han har det också i den senaste upplagan... Så att i 
Sverige får man säga att det är en väldigt stor, bred beskrivning av begreppet 
ekonomistyrning. (ÄA) 
 

Jag uppfattar att i den breda bilden som han talar om ingår organisationsstruktur, 
formaliserade styrmedel och styråtgärder, mindre formell styrning (informell) samt 
belöningssystem. Min tolkning är att han därigenom lyfter fram fler delar än bara 
formella komponenter. Samtidigt förefaller han på detta sätt även rikta kritik mot 
några av de röster som menar att ekonomistyrningen behöver fler och bättre 
mätinstrument: 
 

…att man ska lyfta fram de här faktorerna, till och med kombinera mer formaliserade, 
formella styrmedel med informell styrning, som kulturfrågor och 
...personalsammansättningsfrågor. Att det liksom blir mer kombination av detta. Man 
beaktar fler faktorer (….) Som en kontrast mot allt prat om Balanced Scorecard och 
ABC och allt det här va...Tanken att du behöver mer metoder. Bara vi har rätt metoder 
så kan vi navigera och påverka alla. Vi saknar fel mätinstrument. (ÄA) 
 

Något mer kritiska ståndpunkter kring ämnesområdet uppger ämnesbäraren att han 
förmedlar på C/D-nivån med hjälp av artiklar hämtade ur olika vetenskapliga 
tidskrifter: 
 

Min uppgift på den (kursen) har varit att ha en kritisk granskning av cost management-
litteraturen, som är ett samlingsnamn på modern ekonomistyrning... (….) Alltså den 
typen av artiklar, ... ja i huvudsak är det tidskrifter av vetenskaplig karaktär. Inte de 
allra tyngsta utan något lättare, där man är ....lyfter fram nya perspektiv, för studenterna 
nya perspektiv på detta med ekonomistyrning. Lite om politiska spel i organisationer, 
problem med ekonomisystemsförändringar, och nåt´ med institutionella perspektiv, 
lyfter fram vissa utdrag från väldigt kända författare som är väldigt kritiska mot 
relevance lost och ABC-litteraturen. Så att det är verkligen övertygande om att det inte 
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är någon slags lokal kritik man ägnar sig åt, utan att det är stora saker. (….) ….  
integrera ekonomistyrningen. Det är ingen teknik egentligen, det är inte metoder utan 
det ska ske någonting i organisationer. Organisatoriska perspektiv och kulturfrågor, lite 
grand. Lite annorlunda synsätt. Det är en viktig sak och tyvärr är ju detta på D-nivå. De 
känner inte till detta innan. (ÄA)  
 

Jag uppfattar att denna något mera kritiska hållning innebär att han lägger större 
betoning vid organisatoriska aspekter än han gör i den s k  breda bilden. Han nämner t 
ex  nyckelord som politiska spel, problem vid ekonomisystemförändringar och 
institutionella perspektiv för att beskriva vad han menar i detta sammanhang.  
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Sammanfattande tankar kring undervisning 
 
Berättelserna kring grundläggande utbildningsnivåer indikerar ett innehåll som till stor 
del baseras på en specialisering och uppdelning med rötter i ett tidigt 
standardiseringsarbete. Modeller och terminologi från t ex  Enhetliga Principer och M-
planen förefaller fortfarande förmedlas som grundläggande beståndsdelar i 
ämnesområdet. Någon lyfter dock fram att det finns tendenser som innebär ett 
ifrågasättande av denna inriktning. Dels tycks nya modeller uppmärksammas som 
alternativ till de gamla och dels förefaller det finnas ett visst intresse för t ex  
användare och beteendeaspekter. 
 
Berättelserna kring fördjupande utbildningsnivåer uppfattar jag mera speglar en 
mångfald och ett kritiskt förhållningssätt. En av ämnesbärarna verkar hantera detta 
genom att ta in litteratur som står för olika utgångspunkter och synsätt inom området. 
Ny litteratur får spegla utvecklingstendenser. En annan försöker förmedla en bred bild 
i en av sina kurser samtidigt som han på en annan kurs ger en splittrad och mera kritisk 
bild av ämnesområdet.  
 
Gemensamt för berättelserna kring fördjupande undervisning uppfattar jag är att de 
inte fokuserar modeller och tekniker på det sätt som förefaller ske på grundläggande 
utbildningsnivåer. Min tolkning är att utbildningsväsendet i stort har valt att på 
grundläggande nivåer ge vissa basfakta som t ex  terminologi och modeller för 
kalkyler och redovisning. Därefter vidgas perspektivet gradvis för att på C/D-nivå 
förmedla andra aspekter och särskilt då mera kritiska förhållningssätt. Innehållet 
förefaller där allt mer kopplas till mänskligt agerande och organisering av 
verksamheter. 
 
En reflektion kring detta är att ett sådant pedagogiskt upplägg förefaller uppmuntra ett 
kritiskt tänkande hos studenterna först på C/D-nivå. Jag frågar mig vad som händer 
med alla de studenter som bara läser ekonomistyrning på grundläggande nivåer. I 
sämsta fall torde de få en bild av ämnesområdet som till stor del baseras på  
terminologi och modeller från 30-, 40- och 50-talen samt en viss kritik av dessa. En 
reflektion är att med detta upplägg av undervisningen riskerar ekonomistyrning för 
många att bli just bara modeller. 
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Reflektioner kring tankeinnehåll  
 
En spontan tolkning av ämnesbärarnas berättelser är att det förefaller ha hänt en del 
både vad gäller sättet att betrakta innehåll och omfattning. Ämnesområdet och 
begreppet ekonomistyrning tycks ha vuxit i omfång. Antalet sammanhang i vilka den 
används förefaller idag vara fler än tidigare. En förskjutning tycks också ha skett vad 
gäller olika sammanhangs betydelse och påverkan på vad som uppfattas som innehåll i 
ekonomistyrning. En reflektion är att vi har fått en s k  begreppsförskjutning både vad 
gäller a) omfattningen av termen ekonomistyrning och b) för sättet att värdera och se 
på innehållet. Jag nöjer mig här med att konstatera att själva etiketten fortfarande 
används och återkommer med diskussioner kring denna.  
 
Nedanstående figur illustrerar min tolkning av vad som i stora drag har ägt rum:  
 
 
Figur 4. Utveckling av tankeinnehåll 
 
  då  nu 
 
etikett            ekonomistyrning             ekonomistyrning (?) 
  

innehåll   
     
                                               
                       
En del av vad som hänt är dels (1) att gränserna för vad som uppfattas som 
ekonomistyrning har vidgats och därmed också blivit otydligare ( den högra ringen har 
blivit större och mindre tydlig i figuren), dels (2) att traditionella delar finns kvar men 
att det i några sammanhang skett en viss intresseförskjutning kring dem (de tre 
stjärnorna i den vänstra ringen finns kvar men de har ändrat  storlek och position i den 
högra ringen) samt (3) att det tillkommit nya sammanhang och fenomen eller koncept 
som pockar på plats inom ämnesområdet (antalet stjärnor är större och några finns i 
närheten av linjen på den högra ringen).  
 
Min första tolkning (1) innebär att i de flesta sammanhang betraktas inte längre 
budget, kalkylering och redovisning som ämnesområdets huvudsakliga beståndsdelar. 
Traditionell ekonomistyrning tycks ha förlorat i betydelse (utom möjligen i utbildning 
på grundläggande nivåer och i offentlig verksamhet). Det är särskilt två inriktningar 
som enligt min tolkning främst kommit att utvidga innehållet i ämnesområdet.  
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Dels har nya konkreta modeller, tekniker och koncept uppmärksammats både som 
komplement och ersättning till traditionell ekonomistyrning. Några exempel är 
Strategic Cost Management, Activity Based Management, Balanced Scorecard och 
Lean-production. Jag väljer här att beteckna detta som metoder för system- eller 
informationsstyrning. Det är en styrning som enligt min tolkning främst har sina rötter 
i en amerikansk tradition. Många nya koncept med inriktningen att tillhandahålla en 
modell för att lösa styrproblem har under senare år pockat på och vunnit plats inom 
ämnesområdet.232  
 
Dels har också en inriktning vunnit terräng som mera fokuserar aktörer och 
beteendeaspekter i företag.233 Det är frågan om t ex  företagskulturer, normer, 
värderingar, scripts och icke-monetära avbildningar. Jag kallar detta för norm- eller 
målstyrning. Rötterna till denna inriktning förefaller främst komma från vår egen 
tradition och från Japan. Även tankar som tar sin utgångspunkt i denna typ av 
inriktning finns numera inom ämnesområdet. Min tolkning av ämnesbärarnas 
berättelser är att de anser att båda inriktningarna inte bara ryms inom ämnesområdet 
utan även förutsätter varandra.234 En reflektion är att ämnesområdet förefaller både 
större och mera diffust vad gäller innehåll och gränser.  
 
Min andra tolkning (2) innebär att traditionell ekonomistyrning och då främst 
budgetens roll och betydelse har omprövats i olika sammanhang. Dess roll som 
ledande styrmedel har ifrågasatts i de flesta sammanhang utom kanske inom offentlig 
sektor. Ämnesbärarna för fram två konkurrerande synsätt kring budgeten. Det ena 
innebär i korthet att det är dags att skrota budgeten helt och hållet medan det andra går 
ut på att tona ner dess roll som styrmedel och i stället se den som ett 
resursfördelningsinstrument.235 De tycks anse att någon form av planering alltid 
kommer att ske i företag och om den kallas budget, prognoser eller något annat är 
egalt. Planering kring framtiden uttryckt i siffror tycks dock fortfarande ha en viss 
plats inom ämnesområdet. Precis som för min första tolkning (se ovan) tycks detta 
variera mellan olika sammanhang. Detta torde betyda att budget som styrmedel 
fortfarande har en central plats inom t ex  offentlig verksamhet medan den i 
småföretag kan tjäna andra syften. Budget, kalkyler och redovisning tycks leva kvar 
inom både teoretiska och praktiska sammanhang i ämnesområdet. Deras betydelse som 
styrmedel förefaller dock ha omprövats.  
 

                                              
232 Latour, 1998, s 49-51, diskuterar kring två definitioner av det sociala sambandet; en ostensiv och en 
performativ. Den ostensiva uppvisar enligt min tolkning likheter med detta förhållningssätt att lösa 
styrproblem. Förenklat är inriktningen att lösa ett problem genom en transplantation av styrlösning.  
233 Engwall (i Czarniawska, red, 1998, s 277) säger att det företagsekonomiska ämnet som helhet under 
efterkrigstiden har genomgått en förändring som innebär ett större intresse för beteendevetenskapliga 
ansatser. Han visar också på ett övertygande sätt (s 286-294) hur sådana ansatser på olika sätt vunnit 
terräng inom företagsekonomin. 
234 Inriktningarna förefaller dock ha olika tyngd och betoning i olika sammanhang. I konsultbranschen, 
industri, offentlig förvaltning och grundläggande ekonomutbildningar förefaller systemstyrningen ha 
större betydelse än t ex  inom forskning, utbildningar på fördjupningsnivå och vetenskaplig litteratur. 
235 Ifrågasättandet av budgeten och nedtoningen av dess roll som styrinstrument är enligt ÄA främst en 
lokal nordisk företeelse. 
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Min tredje tolkning (3) går i samma riktning som den första. Nytt innehåll och nya 
sammanhang pockar på plats inom ämnesområdet och initiativet förefaller komma från 
visst håll. Jag ser en pragmatisk eller normativ sida varifrån synsätt och modeller 
under senare år i allt större utsträckning kommit att uppmärksammas och pockat på 
plats inom ämnesområdet. Det är främst via tekniska- och konsultsammanhang som 
nya trender och koncept har kommit att sammankopplas med ekonomistyrning. Från 
tekniska sammanhang har koncept som JIT, BPR, TQM, Lean-production 
introducerats och från konsultsammanhang har koncept som ABC, ABM och Balanced 
Scorecard förts fram. Inställningen tycks vara att dessa fenomen främst bidragit till att 
skapa snygga förpackningar och slagkraftiga benämningar samt skapat debatt och 
intresse. I övrigt så förefaller ämnesbärarna ovilliga att se dessa fenomen som 
självklara delar av ämnesområdet. 
 
En reflektion utifrån dessa tolkningar är att ämnesområdet tycks ha fragmenterats och 
vitaliserats. Någonting har hänt både vad gäller antal praktiska tillämpningsområden 
och teoretiska delområden. Ekonomistyrning finns i flera sammanhang än tidigare och 
varje sammanhang har olika tyngdpunkt och betoning av tankeinnehåll. Innehållet 
tycks i högre grad än tidigare ha blivit sammanhangsspecifikt. Innebär det att 
ekonomistyrningen som ämnesområde har blivit starkare eller svagare? 
 
Enligt några av ämnesbärarna så är det en styrka att ha en term med vid innebörd som 
beteckning för ämnesområdet. Ett av skälen till detta är att det då finns plats för 
nyheter och för utveckling. Ekonomistyrningen bör alltså ha stärkts utifrån ett sådant 
synsätt. Andra ser en fara med en vid etikett. Det skäl som främst lyfts fram är att 
området kan komma att inkludera det mesta och till slut uppfattas som en tom 
indelningsgrund. Enligt detta synsätt bör ekonomistyrningen ha försvagats under 
senare år.  
 
Tecken finns som styrker den första ståndpunkten. Det främsta exemplet är kanske den 
vitalisering som ägt rum under senare år. En bidragande orsak till detta har varit 
retoriken kring och förpackningarna av många av de pragmatiskt inriktade koncept 
som i flera sammanhang lyfts fram som nyheter inom området. Ämnesområdet tycks 
ha plats för och kunna berikas av nytt innehåll. 
 
Samma fenomen kan även användas för att styrka den andra ståndpunkten. Under 
senare år har t ex  den pragmatiskt inriktade ekonommistyrningen fått starka 
företrädare i Sverige genom att amerikanska konsultföretag har etablerats här. De 
driver aktivt budskap som går ut på att innehållet i det som tidigare kallats 
ekonomistyrning är så förändrat att det bör kallas verksamhetsstyrning. Vad de ser 
som ett nytt innehåll tycks fordra en ny etikett. 
 
En reflektion är att det tycks finnas en skiljelinje mellan den pragmatiskt (praktisk) 
inriktade och den mera akademiskt (teoretisk) inriktade ekonomistyrningen.236 Den 
                                              
236 Uttryckt i Latours (1998, s 49-51) terminologi så motsvarar den pragmatiska närmast vad han kallar 
en ostensiv definition. Ekonomistyrningen löser olika typer av problem som uppstår i verksamheter 
genom en transplantation av styrmodeller. Den akademiskt inriktade motsvarar snarare vad han kallar 
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första inriktningen tycks ge utvecklingen inom ämnesområdet en sådan betydelse att 
den fordrar en ny etikett medan den andra tycks anse att nuvarande etikett även täcker 
in den utveckling eller förnyelse som skett. 
 
En fortsatt utveckling liknande den som skissats ovan torde innebära en ökad 
fragmentering av ämnesområdet. Detta kan komma att förstärka uppdelningen av det 
nuvarande ämnesområdet i en pragmatisk, normativ eller praktiskt inriktad del med 
hemvist hos konsulter och ingenjörer samt en teoretisk del med hemvist i 
företagsekonomin och den akademiska världen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
en performativ definition. Ekonomistyrningen utgår från och tar energi från användarna och 
förändringar får karaktär av translation eller omvandling. 
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4.  Teman 
 
Jag vill till sist redovisa några teman som återkommer i flera berättelser. Några rör 
förhållanden kring ämnesområdet i den akademiska världen i Sverige, andra handlar 
mer allmänt om innehåll och någon slutligen handlar om tankar kring själva etiketten 
ekonomistyrning. Jag redovisar vad jag uppfattar som några intressanta teman. Dels 
för att centrala personer inom ämnesområdet talar om centrala frågor som t ex  deras 
syn på hur relevant etiketten ekonomistyrning är idag. Dels också för att de reflekterar 
kring allmänna frågor som rör ämnesområdet. De uttrycker enligt min tolkning en 
slående samsyn kring flera företeelser. De teman som jag redovisar har en gemensam 
nämnare (ekonomistyrning) i övrigt så är de avsedda att läsas som fristående från 
varandra. 
 
 
Enkla uppdelningar – ett sätt att beskriva ekonomistyrning 
 
Jag noterar med intresse att ett flertal ämnesbärare enligt min tolkning gör en tudelning 
av sina berättelser kring ekonomistyrningen. De väljer att ställa två innehållsmässiga 
delar mot varandra för att beskriva en helhet. Jag uppfattar att detta sätt att artikulera 
sina föreställningar ger intressanta beskrivningar av olika sätt att dela upp 
ämnesområdet. De väljer spontant egna utgångspunkter och benämningar för sina 
uppdelningar. Jag lyfter här fram några som jag tycker är intressanta och belysande 
vad gäller att ge ekonomistyrning ett innehåll. 
 
Ett sätt att strukturera utsagorna och som tycks ligga nära till hands är att dela upp 
framställningen i en del som rör styrning och en del som rör ekonomi d v s  att på ett 
akademiskt sätt plocka isär en term och diskutera kring dess beståndsdelar.237  
 
 
Ekonomi - Styrning  
 
En första utgångspunkt vad gäller termen ekonomi tycks vara att utgå från det innehåll 
som jag uppfattar att den ofta får i uppslagsböcker d v s  att knyta an till hushållning 
och pengar.238 En av ämnesbärarna tycks utgå från en sådan definition:  
 

Ekonomi det är ju att hushålla med resurser, använda dem effektivt. Både 
produktivitetsmässigt men också strategiskt rätt inriktat...och att styra det ...(….) Och 
därmed blir ekonomi hur stort som helst och då beror det på var man sätter gränserna. 
(ÄH)   

 

                                              
237 Jag har tidigare i avsnittet Ekonomistyrning i litteratur diskuterat kring en sådan uppdelning och bl 
a  konstaterat att det kan vara svårt att entydigt avgöra vilka sammanhang som ämnesbärarna relaterar 
till när de talar kring ekonomi och styrning.  
238 Jfr Nationalencyklopedin, femte bandet, 1991, s 345: ”ordet har sitt ursprung i grekiskans 
oikonomi´a  ”hushållning” …. eller i Stora Uppslagsboken, 1985, s 204: ”ekonomi - hushållning, 
penningställning”. 
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Jag uppfattar att han markerar att ekonomi för honom inte bara är en monetär term. 
Han tycks förespråka en vidare innebörd i ordet ekonomi och av hans argumentation 
att döma också i ekonomistyrning. 
 

….om det blir kronor och ören så blir det fel alltihopa. Det låter kanske hemskt att säga 
så, men jag tror att det största misstaget med ekonomi det är när man tror att det är 
pengar. (….)  
Ja...det yttersta måttet är ju att ett företag måste ju ge resultat. Man kan säga att i ett 
externt perspektiv så är det ju idag mer att man ska höja värdet på företaget. Value 
based management. Om du går tillbaka 7, 8, 10 år...-85 nåt sånt där… Innan det så var 
det bara avkastning på kapital, men nu har du det här med human kapital, kulturkapital 
och sånt där...Du ska bygga upp system och nätverk och kundrelationer ..och då är det 
detta som är värden och då är det inte bara kronor och ören. Men likväl så försöker 
många att mäta allting, människor i kronor och ören... och det är ju fel utgångspunkt då. 
Som ekonom kan man ju säga de, en BR med kapital...köper jag en maskin så står den 
där, men köper jag fem duktiga finansanalytiker t ex  så står de inte i BR, men de är 
ändå viktigare. Och då kan man säga, måste man titta i en BR? BR är ju en siffermodell 
...kan vi tala om på ett annat sätt att vi har de här duktiga människorna? Och då kan vi 
säga att ekonomerna använder den modellen, så ska vi stoppa in alla resurser i den 
modellen, och det går ju inte. Då kan man ju vidga ordet ...antingen flyttar man över det 
i siffermodeller eller så vidgar man ordet ekonomi och säger att det omfattar alla 
resurser. Och när jag började så sa jag att jag skriver resurser, inte pengar...(ÄH) 
 

En annan tycks hävda att det är möjligt att ge termen både ett monetärt innehåll och ett 
innehåll som inte enbart rör monetära termer. Han förefaller se detta som en snäv och 
en vidare tolkning av samma term: 
 

På samma sätt så när man går tillbaka till begreppet ekonomi och tittar på vad det 
innebär så kan man ju se att det finns, minst, två olika uppfattningar här i världen. Det 
ena är att ekonomi är lika med de här redovisningsrapporterna som kommer fram och 
slutar i kronor och ören och räntabilitetsmått kanske då. En betydelse. Men återigen går 
man tillbaka och tänker på vad ordet ekonomi betyder så har ju det i sig en bredare 
innebörd egentligen. Det är ju att se till att man hushållar med resurser på ett bra sätt. 
(ÄF)  
 

För den förste ämnesbäraren förefaller termen styrning eller att styra vara mera 
oproblematisk att döma av hans framställning kring praktiska sammanhang: 
 

Styra det är lite mer att man.. det här med control är att jag greppar vad jag sysslar med. 
Jag vet vad som händer. Å det kan man ju göra då både genom ledarskap, strategiskt 
tänkande, med organisation, med modeller, metodik osv. (ÄH) 

 
Jag uppfattar att han lyfter fram några styrmedel och att han särskilt betonar styrning 
genom val av organisationsform. Min tolkning är att han med detta betonar vikten av 
en tydlig struktur, ett klart definierat ansvar och vikten av att ge information: 
 

….att organisation kan man ju inte hoppa över....Ekonomi och styrning det är ju att 
....organiserad....men det kan man ju lika gärna komma till från en annan utgångspunkt, 
avdelning för organisation då och säga att i och med att företaget är en organisation, sen 
måste man följa upp det också. (….) För mig var organisation självklart, man måste 
strukturera upp företaget i divisioner, ansvarsavsnitt och profit centers. Och det hade ju 
funnits med länge, men det blev en mycket central ingrediens i ekonomisk styrning. Det 
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man inte vet det tar man inte ansvar för. Ska det bli nån styreffekt så måste man veta 
vem som har ansvaret och ge dom information. Och vi skulle förse dom med 
information. (ÄH) 

 
Även den andre förefaller betona själva målen med styrningen. Han avser vad han 
kallar en breddning av innehållet i termen styrning:  
 

….styrning det är ju då olika medel att påverka ett beteende. (….) Då tycker man väl att 
det verkar rimligt att kunna tänka sig en breddning av styrningsbegreppet på det sättet. 
(ÄF) 

 
Detta ställer han mot synsätt som likställer styrning med formella styrsystem vilket 
han tycks uppfatta som ett snävare synsätt:  
 

Går man på en sådan linje med de här formella aspekterna ja då gränsar man bort de här 
mera informella bitarna. Då håller man fast vid att det är det här gamla traditionella 
med budget och sånt´ som ingår i begreppet. Inte andra former av styrmedel. (ÄF) 
 

Han knyter också ihop det han kallar den vidare tolkningen av ordet ekonomi och 
breddningen av termen styrning till en som han uppfattar bredare definition av 
ekonomistyrning:  
 

Medan då en vidare tolkning i bägge avseenden innebär att man kan tänka sig att styra 
beteenden med olika medel. Som siktar till att just uppnå ett ekonomiskt beteende, att 
se till att man hushållar med resurser på ett bra sätt. (ÄF) 

 
På motsvarande sätt ger han sin syn på vad som han anser vara en snäv definition:  
 

.. i den bemärkelsen en snäv innebörd, där man också där kommer till att 
ekonomistyrning innebär att man just har de här formella systemen som är inriktade på 
kronor och ören och räntabilitet. (ÄF) 

 
Båda de som enligt min tolkning använder uppdelningen ekonomi – styrning för att 
beskriva innehåll i ekonomistyrning förefaller förorda ett synsätt där ekonomi ses som 
hushållning med resurser i vid mening. De tycks markera att ekonomi för dem inte 
enbart handlar om monetära termer. De förefaller också vilja ge styrning en innebörd 
som de beskriver i termer av att ”greppa vad som händer” och ”att påverka ett 
beteende”. Medel för styrning beskriver de med nyckelord som t ex  organisation, 
ledarskap, strategiskt tänkande, modeller och metodik. Traditionella styrsystem 
förefaller inte ha en central position i deras bild av termen styrning. 
 
 
Formella - Informella  
 
Min tolkning är att även andra reflekterar kring ekonomiska system och deras förmåga 
att spegla någon form av verklighet i företag. En av dem talar om hur aktörer i olika 
organisationer enligt honom förhåller sig till de formella delarna i ämnesområdet. Jag 
uppfattar att han gör det utifrån egna praktiska erfarenheter:  
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Det finns inom de flesta svenska företag, skulle jag tro, att när man gör 
investeringsbudget eller kalkylerar för ett investeringsprojekt så räknar man ut, så gott 
man kan, vilka investeringskostnader man har, sen har man i allmänhet en liten buffert 
för oförutsedda kostnader. Är man duktig och håller sina kostnader, vilket är ovanligt, 
så lämnar man tillbaka det man inte har använt och får en klapp på axeln för det. (ÄC) 

 
Han tycks lyfta fram ett agerande som exempel på en god överensstämmelse mellan en 
formell och en informell spegling av verksamheten. Jag tolkar att han också tar upp 
erfarenheter där de formella och informella delarna inte i samma utsträckning tycks 
överensstämma. Han uppfattar vad han kallar för två ekonomier:  
 

Det förekommer aldrig i Japan... utan man betraktar det som pocketmoney. 
Aktieägarna, ägarna, ledningen har avsatt ...de har redan investerat 1 miljon i det här... 
om jag då kan göra det här för 950 000, så är dom 50 000 mina pengar. Och dom kan 
jag använda för att förbättra någon annanstans. Och.... så informeras det inte om detta, 
uppåt, och så blir det två ekonomier. (……) Här kör dom alltså lean-production, och 
sen ändå så sitter han där gnetar och drar ner på investeringar och utrustning och så har 
han en buffert. Hur många buffertar finns det, och vad använder dom det till? Jo kanske 
för att rädda ansiktet...och då betyder det att det finns en grå...(ÄC)  

  
Han ger flera exempel på vad jag uppfattar som dubbla ekonomier även i andra 
sammanhang och förefaller också ha tankar kring en tänkbar inriktning på 
ekonomistyrningen för att komma till rätta med detta. Hans recept är att den måste 
”intressera sig för verksamheten”: 
 

Det var så när man gjorde om systemet på universitetet, då blev det ju plötsligt då stora 
överskott. Alla, på alla plan, la undan en liten buffert...och så summerades det upp så 
blir det väldiga belopp i överskott. Men det betydde ju inte då att man fläskade på eller 
att man .....alla sparade lite grann överallt. (…..) Vad gör man då? Jo då tror jag på att 
ekonomistyrning måste utvecklas mot att intressera sig för verksamheten... (ÄC) 

 
Jag uppfattar att han uppmärksammar negativa erfarenheter med en alltför ensidig 
betoning av formella delar inom ekonomistyrningen. Han tar upp vad jag uppfattar 
som ett dilemma. Nämligen om det går så långt att det utvecklas två ekonomier (en 
formell och en informell) i en verksamhet torde det vara rimligt att anta att de formella 
delarna uppfattas som marginella inslag i verksamheten.  
 
 
Monetära rapportsystem – Komplettering 
 
Även en annan ämnesbärare talar om vad jag uppfattar som de formella delarna i 
ekonomistyrningen. Han kallar dem för monetära rapportsystem: 
 

monetära rapportsystem (…) av de slag vi alltid har haft … (ÄE) 
 



 första huvuddelen 

 136

Mot detta ställs vad han kallar en komplettering. Han tycks använda denna term för att 
beskriva mera informella delar. Helheten förefaller för honom var styrning med 
hushållningsrelevant information:239 
 

Kompletteringen handlar om att ekonomi för mig betyder hushållning med resurser. I 
första läroboken står det knappa resurser, OK det är de som är intressanta att diskutera. 
Allt oftare så tror jag att vi kommer att ha styrsituationer där det blir så pass svårt att 
ena oss om de monetära speglingarna av de här resurserna så att det kommer att kännas 
ganska meningslöst att gå den omvägen i styrningen. Till detta bidrar också att det är så 
många fler människor som ska vara med i de här diskussionerna. Genom att det 
människan bidrar med i dagens organisationer, och kanske alltmer i morgondagens, är 
någon slags relativt självständig insats i vilken det ingår att man tolkar en situation, att 
man begriper själv vad som är bra att göra och alltså att man är med och hushållar med 
någonting. Om det då är en tid som man hushållar med t ex  så kan man naturligtvis 
översätta den via timlön och pålägg till någon slags kronor men det är en ganska onödig 
omväg tycks det mig. Då är frågan, min slutsats så långt är alltså att det kommer in 
styrning där hushållningsrelevant information, brukar jag kalla det för, är det vi 
egentligen behöver. Och ekonomistyrning, ekonomisk styrning för mig, är alltså 
styrning med hushållningsrelevant information. (ÄE) 

 
 
Det jag uppfattar som särskilt intressant i ovanstående berättelse är den s k  
kompletteringen och betoningen av ekonomistyrningens roll som förmedlare av 
hushållningsrelevant information. Detta implicerar för mig ett synsätt vad gäller 
styrning som torde innebära ett stort mått av självstyrning för enskilda aktörer i en 
organisation d v s  en styrning som inte är av ”uppifrån-och-ner”-typ.240 Ämnesbäraren 
använder en egen term (hushållningsrelevant information) för att visa vilken typ av 
innehåll han tänker sig i kompletteringen och därmed också i den ekonomistyrning 
som han tycks förespråka.  
  
 
Hård – Mjuk 
 
Några väljer att beskriva två sidor av ämnesområdet med termerna en hård och en 
mjuk sida. Två ämnesbärare använder dessa ord men med som jag uppfattar olika 
innebörd. Den ene tycks koppla sina resonemang kring hårt och mjukt till olika typer 
av måttenheter. Monetära mått verkar för honom vara den hårda sidan i en verksamhet: 
 

...ekonomi....hårda och mjuka sidan. Hårda sidan det är ju den här mått delen. Hur 
definierar du de ekonomiska måtten? Hur definierar du det ekonomiska ansvaret? Men 
sen´ ingår det också att få de här måtten att fungera genom ett vettigt sätt att planera och 
följa upp sin verksamhet. En bra budgetprocess, en bra uppföljningsprocess och vad det 
kan vara. (ÄI) 
 

Jag uppfattar att han med den mjuka sidan avser användning av icke-monetära mått:  
 

                                              
239 Se Teman avsnittet Försök att fånga ekonomistyrningens kärna.  
240 Jag kan tänka mig att flera olika termer kan täcka in den typ av styrning som ÄE avser. Källström t 
ex  använder inneboende styrning (Källström, 1990, s 34).   
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Att vi nu har ett bredare synsätt på vilka mått … (….) vad händer då just med att du så 
tydligt får in icke-monetära mått? Det är väl det då som är den stora frågan och den 
svåra frågan. Så länge som de här styrmåtten traditionellt var finansiella styrtal, då var 
det ju inget snack (…)...jag menar vi försöker med personalekonomi och miljöekonomi 
och allt vad det heter. Men nu då när det är så tydligt att man vill ha in även andra mått. 
Mått som mäter processer och effektivitet, mått som mäter lärandeförmåga, 
utvecklingsförmåga osv. Är det då ekonomiska styrmått? Ja det är ju ekonomiska i 
meningen att allt har med ekonomi att göra, men det är inte monetärt. (ÄI) 

   
Min tolkning är att den andre ämnesbäraren använder uppdelningen i hårt och mjukt 
på ett annat sätt. Han knyter termerna hårt och mjukt till uppdelningar som kvantitativt 
– kvalitativt och system – människor. Han talar om två sidor av organisationers 
verksamhet: 
 

Så att vi kan säga att vi talar om två sidor i en organisations verksamhet. Vi kan tala om 
den kvantitativa och den kvalitativa sidan eller jag brukar använda begreppen hårt och 
mjukt. Vi kan tala om den hårda sidan där det är möjligt att mäta relativt objektivt. Man 
eftersträvar objektivitet och klara gränser, man ska kunna mäta, man ska kunna värdera, 
man ska kunna ha goda underlag för att avgöra vad som är bra eller inte. Och den andra 
sidan som är den kvalitativa eller jag talar gärna om den mjuka sidan. Som handlar om 
människor, i motsats till den hårda som då är system. Som handlar om idéer och 
visioner och föreställningar och kvalitet. Det är alltså .... sådant som per definition är 
svårt att ...att värdera. När den här mjuka sidan nu får större och större .....man erkänner 
betydelsen i större och större utsträckning... Jag talade själv om företags- och 
organisationskultur förut som ett exempel på detta. Det blir naturligt att säga att det 
räcker inte att inskränka styrningen då i en organisation eller i ett företag till det som är 
mätbart  i ekonomiska termer eller kanske ens mätbart på ett objektivt sätt, utan att vi 
måste utveckla det här vidare. Och det tror jag är anledningen till att man vidgar 
begreppet ekonomistyrning. För det blir för snävt att begränsa det till budgetering, 
kalkylering och redovisning eller vad det är för någonting...det som är monetära biten. 
Jag tycker att jag ser en sån´ tendens. (ÄD) 

 
 
Han kallar den kvantitativa sidan (mätbara) för hård och den kvalitativa sidan (icke-
mätbara) för mjuk. Jag uppfattar att han inte lika klart som den förste kopplar hela 
resonemanget till mått. Den mjuka sidan förefaller snarare få en karaktär av icke-
mätbarhet. Jag uppfattar att den förste ämnesbäraren talar om hårda och mjuka mått 
medan den andre snarare tycks tala om en hård sida i mätningar via system och en 
mjuk sida där människors tankar och förställningar kommer in. De använder samma 
termer men ger dem olika innehåll. De tycks ha olika förställningar om vad som är 
mjuka och hårda sidor i ekonomisk styrning.  
 
De här olikheterna i föreställningar tolkar jag som intressanta skillnader också i synsätt 
kring vad som ryms i ordet ekonomistyrning. Vad gäller den hårda sidan så förefaller 
bådas berättelser ge uttryck för en viss samsyn kring innehållet. Det verkar till stor del 
handla om mätbarhet. Däremot så uppfattar jag olikheter i deras föreställningar kring 
den mjuka sidan. Den ene begränsar innehållet till att bara omfatta mätbara företeelser. 
Jag uppfattar att han fäster stor vikt vid mått även när han talar om t ex  beteende och 
kultur. Jag kan tänka mig att indikatorer av olika slag för honom kan vara mjuka mått. 
Den andre förefaller ha vidare gränser vad gäller den mjuka sidan. Jag uppfattar att 
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han även inkluderar icke-mätbara företeelser. Han lyfter själv fram exempel som 
företags- och organisationskultur. Det tycks alltså finnas skillnader i uppfattningar 
kring den mjuka sidan. En reflektion är att olikheterna också står för skilda 
föreställningar kring ekonomistyrningen. Två ämnesbärare beskriver en mjuk och en 
hård sida men tycks ha olika uppfattningar med vad de menar med det. Vad som är 
hårt och mjukt uppfattas på olika sätt. Detta använder en tredje ämnesbärare som 
argument för att hävda att uppdelningen är mindre lyckad som beskrivning av 
ekonomistyrning: 
 

Ja, om man nu tror att det finns något som är hårt. Jag tycker, linjär- programmering 
och operationsanalys tycker jag är extremt mjukt (ÄC) 

 
Att använda enkla uppdelningar för att ge en beskrivning av tankar kring innehållet i 
ekonomistyrning verkar ligga nära till hands för ett stort antal ämnesbärare.241 För mig 
är det slående hur de tycks framställa en av två delar som närmast oproblematisk vad 
gäller innehåll. Det är den del som ges beteckningar av typen  hårda sidan, monetära 
rapportsystem, formella delen och formella styrsystem d v s  den del som de förefaller 
se som en traditionell eller etablerad del av ämnesområdet. Min tolkning är att de bara 
nämner denna del som en referenspunkt eller utgångspunkt som alla bör känna till. De 
utvecklar motbilder för att påvisa att även andra delar har blivit viktiga. Traditionell 
ekonomistyrning förefaller mest få tjäna som referenspunkt till nya och intressantare 
delar.  
 
Jag uppfattar också att detta sätt att förmedla ett budskap har något av en 
underförstådd mening med innebörden; så var det tidigare men inte nu. Om så är fallet 
så förefaller det finnas något av en konsensus om att ekonomistyrning idag innehåller 
mer än bara de formella eller hårda delarna. Innehållet tycks ha vidgats från att ha varit 
en enhet (traditionell ekonomistyrning) till åtminstone två identifierbara delar som 
bildar en ny enhet under samma etikett. Frågan är om etiketten ekonomistyrning i 
sådant fall anses innefatta båda delarna? 
 
 
Etiketten ekonomistyrning tycks vara OK! 
 
De flesta ämnesbärarna tar upp frågor som har att göra med hur användbar etiketten 
ekonomistyrning är som beteckning för ämnesområdet. Många av tankarna kring 
denna fråga uppfattar jag bör ses mot bakgrund av att det från olika håll har höjts 
röster för att byta etikett till t ex  verksamhetsstyrning.242   
 

                                              
241 Termen dikotomier används ibland för att ange tudelningar (jfr grekiskans dichotomi´a – 
”tudelning”) eller för att beteckna två ömsesidigt uteslutande kategorier.  
242 Se t ex  Wennberg i Ekonomi & Styrning, Nr 5/98, s 6-8, Tid att sluta? – användning av ordet 
ekonomistyrning tycks vara ute, där Göran Arvidsson hävdar att ordet ekonomistyrning används allt 
mindre, ”företag och förvaltningar talar hellre om verksamhetsstyrning fast det egentligen är samma 
sak” och han hävdar också att ”ekonomistyrning inte längre är ett honnörsord”. 
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En av dem förefaller inta en klart positiv hållning till etiketten ekonomistyrning. Han 
menar att en vid etikett ger utrymme för integration av olika aspekter och plats för 
nyheter inom området:  
 

så att jag tycker att ekonomistyrning är bättre i den meningen att det är allomfattande, 
men då blir det samtidigt otydligt. På samma sätt som företagsekonomi, finns ju inte på 
särskilt många håll. Tyskland och Norden. Och där finns en slags vilja att hålla ihop 
det, integrera de här olika aspekterna. Det tror jag är en styrka. (….) man måste få plats 
för ....bereda plats för nyheter och så.... (ÄC)  

 
Jag tolkar att andra tycker att det är olyckligt att ställa termerna verksamhetsstyrning 
och ekonomistyrning mot varandra. En av dem hävdar att all styrning är 
verksamhetsstyrning och att det är målen som avgör vilken etikett som är relevant: 
 

När man talar om verksamhetsstyrning som motsats till ekonomistyrning, så tycker jag 
det har blivit lite olyckligt. För mig är allting verksamhetsstyrning, det är alltid nån´ 
verksamhet man styr. Men sen´ är det då frågan om vad är det man sysslar med, är det 
de ekonomiska målen eller är det andra mål? (ÄG) 

 
För honom förefaller det viktigt att betona målen och ett sätt att göra det är att använda 
etiketten ekonomisk styrning: 
 

Så att jag föredrar ett adjektiv, det är liksom bara därför att då markerar man det här 
med målen tydligare. Men jag är fullt på det klara med att, ända till för ett par år sedan 
så skrev jag ekonomistyrning i olika sammanhang (….) då betonar man ju målet och 
inte medlen.(….)..från och med nu hellre ekonomisk styrning än ekonomistyrning. 
(ÄG) 

 
Flera andra tycks ha uppfattningen att det inte spelar någon större roll vilken etikett 
som används; verksamhetsstyrning eller ekonomistyrning. Någon tycks i likhet med 
ovanstående i stället vilja lyfta fram målen och se ekonomistyrning som ett av flera 
sätt att styra verksamheter: 
 

för mig har ekonomistyrning alltid varit verksamhetsstyrning. Det är liksom ingen 
skillnad utan ekonomistyrning handlar, som jag har definierat det, är ju ett sätt bland 
flera att försöka styra och påverka hur verksamheten bedrivs och vilka mål man når. Så 
att ekonomistyrning är ett styrmedel ...och det finns andra styrmedel. (ÄI) 
 

För de flesta tycks inte nuvarande beteckning för ämnesområdet vara något större 
problem. En av dem uppfattar att en del nya företeelser tillkommit under senare år och 
han kallar dem för kompletteringar.243 Om ämnesområdet ska byta namn med 
anledning av att detta tycks han mest se som en ”språkbruksfråga”:  
 

om man sen´ vill kalla kompletteringarna för (….) att nu går vi från ekonomistyrning 
till verksamhetsstyrning (….) eller om man vill säga att det där man kompletterar med 
också är ekonomistyrning det är ju mest en språkbruksfråga. På samma sätt som det 
tvistas om vi ska ha budget eller inte - jag tror att vi kommer att ha någonting som jag 
vill betrakta som en budget. Men anser en del människor att ordet budget är så belastat 

                                              
243 Jfr avsnittet kring Enkla uppdelningar. 
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med att det är någon slags gammaldags byråkratisk kontoprognos ungefär så är det väl 
fritt fram att kalla det något annat. (….) vill man kalla ekonomistyrning eller 
verksamhetsstyrning, det är kanske inte så noga. (ÄE) 

 
En annan ämnesbärare relaterar frågan om benämning till förändringar i 
innehållsmässigt fokus. Han talar om de diskussioner han uppfattar finns att släppa 
finansiellt inriktning och mera gå över till att uppmärksamma fysiska termer och 
funderar över om det skulle vara berättigat att skifta etikett med anledning av detta. 
Han tycks dock se den nuvarande etiketten som så pass inarbetad eller etablerad att det 
inte finns någon anledning att byta: 
 

Det är väl det där att man, tror jag, vill anpassa sig till de här diskussionerna att släppa 
det finansiella fokuset och mer gå över i, låt oss säga, fysiska termer i olika avseenden. 
Vad händer i flödet? Kvalitet, processer, kundperspektiv och annat... Det är mer 
anpassat att prata om det. Markera att det är en skillnad... Hur stor skillnad det är det vet 
jag inte men det .... Det är möjligt att ..att det kan vara meningsfullt att tala om 
verksamhetsstyrning och så...men det är svårt att komma ifrån begreppet 
ekonomistyrning. Det är inarbetat, det är ju mer ett ämnesområde. Det är möjligt att det 
här verksamhetsstyrning är en särskild inriktning inom ekonomistyrning...(ÄA) 

 
Ytterligare en tycks se detta som en språkbruksfråga där han är villig att anpassa sig 
till ett rådande språkbruk. Han förefaller inte se någon större skillnad mellan termerna 
men tycks föredra att använda ordet ekonomistyrning: 
 

....Ja det kommer artiklar och så där...ekonomistyrningen är död...det är ungefär som 
lokalvårdare eller städerska...det har blivit mer poppis att säga verksamhetsstyrning. Då 
får man väl använda det. Jag brukar resonera så här...det behöver inte vara 
självändamål, men om det går hem bättre om man säger verksamhetsstyrning, OK då 
tar vi det. (….) Ja...ekonomi låter för många lite tråkigt, och då kan man ju säga 
verksamhetsstyrning bara för att få bort det.  
 
När ordet verksamhetsstyrning dyker upp då så är det för mig inget nytt.(….)..ja jag 
tycker egentligen bättre om ordet ekonomistyrning, men jag gjorde en undersökning 
och marknaden säger ju verksamhetsstyrning så då får väl vi säga det också.(….) För 
mig är det samma sak. (ÄH) 

   
Etiketten ekonomistyrning tycks även för andra ämnesbärare vara så etablerad att de 
vill hålla fast vid den av denna anledning. En av dem tycks dock ha vissa invändningar 
mot termen och uppfattningen om att det är möjligt att styra: 
 

Jag tror på nåt´ sätt att det är nästan nödvändigt (att hålla fast vid ekonomistyrning”) för 
att det inte ska blir löjligt nästan. Risken är att vi plockar in nästan vad som helst och 
kallar det ekonomistyrning sedan. För styrning då har du ett agent- pricipal-förhållande. 
Du ska styra någon mot någonting. Där tycker jag det ligger lite problematik i 
begreppet då.(….) Ja, att man kan styra. Och det är därför som vi ser alla medlen som 
kommer upp, för att styra. Men jag tror ändå på något sätt att det är så etablerat det 
begreppet, att man måste nog hålla fast där för att veta vad man pratar om. (ÄK) 

 
Även han förefaller tycka att det är svårt att särskilja innehållet i termerna 
verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. Han tycks se det som att de går i varandra 
med verksamhetsstyrning som en mera övergripande term: 
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Verksamhetsstyrning ser jag som mer övergripande, det tycker jag. Man styr hela 
verksamheten och för att styra verksamheten så har man ju ekonomistyrning som en 
del.(….) Du har ju både ekonomi- och verksamhetsstyrning som går i varandra. 
Eftersom man använder verksamhetsstyrning kan man säga för att uppnå ekonomiska 
mål. Och då går de i varandra. Jag ser alltså ingen ondo i det men däremot ser jag det 
som problematiskt för ämnesområdet. Att vi tenderar att ta in vad som helst i 
ekonomistyrningen. (ÄK) 

 
Två av ämnesbärarna förefaller vara negativa till att använda termen ekonomistyrning. En av 
dem tycks inte uppskatta etiketten eftersom han associerar styrning med 
envägskommunikation. Han verkar dock inte ha något alternativ till nuvarande benämning:  
 

Det är nog ganska generellt.... ekonomistyrningen. Jag gillar inte det här ordet styrning 
för det låter som det är envägskommunikation. (….) Man styr en bil, man styr en båt, då 
har man en människa som styr en apparat. Ekonomistyrning är inget bra ord. (ÄL) 

 
Den andre hävdar att ekonomistyrning har spelat ut sin roll som beteckning på 
ämnesområdet. Han efterlyser ett nytt namn eller flera olika namn utan att ha vad jag 
uppfattar några egna förslag: 
 

…så tycker jag att det är en felaktig benämning..(….) Jag ser dramatiska förändringar 
av de här mer traditionella ....synen som ekonomistyrning, när begreppet skapades 
någon gång på sjuttiotalet. De grundläggande antagandena har förändrats så. (….) 
Ja ett helt nytt namn, det (ämnesområdet) är ju inte dött, snarare tvärtom. Ett nytt 
namn.....eller flera olika namn....Det vet jag inte. (ÄB) 

 
Enligt min tolkning ser han två orsaker till att ekonomistyrning är som han säger är en 
felaktig benämning. Dels tycks han hävda att interorganisatorisk påverkan gör det 
svårt att tala om styrning i ett företag när verksamheten är sammanvävd med t ex  
kunder och leverantörer. Dels tycks han också som redan nämnts hysa tvivel kring tron 
om att det är möjligt att kunna påverka och styra: 
 

Och sen valet av ekonomistyrning, innovationen är ju svensk och begreppet används i 
Skandinavien och det har gått från den här snäva meningen till den vidare idag. (….) 
..svårt att se det heltäckande. Nummer ett för att det kommer in interorganisatorisk 
påverkan, t ex  i underleverantörssituationen där kunderna kräver få se kalkyler, 
påverka kalkylernas utformning och tillverkningen. Då är det plötsligt två företag, två 
management som är inblandade. (….) Ja, och sen´ är det ju en diskussion om man tar 
andra filosofiska grunder än att man kan påverka allting själv då. Vissa saker är givna 
och mer institutionellt betingade än att det är beslutsfattare som fattar beslut som 
påverkar handlingar. Plötsligt börjar de här mer kausla sambanden i modellerna 
förkastas också, från mitt perspektiv. Så det är väl olika sorters kritik man kan rikta mot 
...nyttan att ha det här begreppet. Nummer ett: att det går utanför organisationen. Det 
har blivit vidare. Nummer två: den här kausaliteten som modellerna bygger på. (ÄB) 
 

Jag uppfattar att han i grunden hävdar att det behövs en ny term eller nya termer som 
etikett för ämnesområdet. Han tycks dock ha svårt att hitta någon ny eller enkel term 
för att beskriva det som han ser som den nya ekonomistyrningen. Min tolkning är 
därför att han accepterar en fortsatt användning av etiketten till dess att en ny 
etablerats som kanske bättre beskriver det innehåll som han för närvarande ser:  
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men om jag använder ordet ekonomistyrning, så är det väldigt vitt idag. Men ibland 
måste man ju använda det för att kunna kommunicera över huvud taget. Å då säger jag 
att jag har en väldigt vid definition. (….)....det är ett sätt att annonsera seminarier och 
sånt´ och vad det handlar om. Men egentligen tycker jag man bör utöka begreppet, 
skapa andra ord. (ÄB) 

 
Min tolkning är att ingen av ämnesbärarna aktivt förespråkar ett byte av etikett till 
verksamhetsstyrning. Några förefaller vara beredda att anpassa sig till ett förändrat 
språkbuk. Annars tycks de flesta vara inställda på fortsätta använda termen 
ekonomistyrning och då kanske främst i brist på goda alternativ.  
 
 
Svårt att direkt översätta ekonomistyrning till engelska  
  
Nästan lika svårt som att hitta en alternativ svensk beteckning tycks ämnesbärarna ha 
att hitta en engelsk term för ämnesområdet. Dels ser de en egen nordisk tradition 
knuten till termen ekonomistyrning och dels har de olika uppfattning kring innehållet i 
närliggande engelska termer. De diskuterar i första hand kring två tänkbara engelska 
benämningar; Management Accounting och Management Control. 
 
På en direkt fråga hur de vill översätta ekonomistyrning till engelska så uppfattar jag 
att en majoritet spontant svarar Management Control: 
 

Nej jag skulle nog säga Management Control. (ÄJ)  
Jag kommer nog oftast till att översätta det med Management Control. (ÄF) 
Management Control. (ÄI) 
Jag väljer Management Control. ÄE) 
Jag använder nog Management Control...(ÄH) 
Management Control. (ÄK) 
 

Många av dem utvecklar sin syn på termerna Management Control och Management 
Accounting och deras överensstämmelse med vår nordiska tradition.  Ett genomgående 
förhållningssätt tycks vara att det är svårt att hitta enkla översättningar men att det 
finns en anglosaxisk tradition som ligger nära vår egen. En av dem tar upp vad jag 
uppfattar som allmänna svårigheter att hitta överensstämmelse mellan svenska och 
engelska termer i dessa sammanhang: 
 

Ja förvirringen består väl delvis i att du hittar inga grundbegrepp av det slaget. Dom har 
inga enkla motsvarigheter. Om du tar accounting och redovisning så är det 
uppenbarligen inte samma sak. Det är det verkligen inte. Accounting på engelska är 
någonting helt annat än redovisning på svenska. Även om det bästa ord du kan använda 
för att översätta redovisning trots allt är accounting så är det likafullt inte samma sak. 
Och styrning.. ja control och styrning...control är ju mycket, på sitt sätt, ... i den här 
bemärkelsen ekonomisk styrning så skulle jag säga management control. 
Det är ju klart att det är ju inte riktigt samma sak ändå. Det är väl det bästa man kan 
komma till. (ÄJ) 
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Termen Management Control tycks enligt honom ligga närmast vår svenska tradition. 
En annan förordar termen Management Control därför att han tycks se Accounting 
som i första hand knutet till konton:  
 

Nej då får du fel. För mig är det inte accounting utan jag tänker i mångdimensionalitet 
och att man ska knyta ihop många begrepp. Det är inte bara konton utan ....men det är 
klart ...då är det Managerial Accounting då.. (ÄI) 

 
En av dem ser vad han kallar en glidning inom ämnesområdet under senare år; från ett 
redovisningsbaserat innehåll till ett som mera fokuserar själva styrandet. Detta tar han 
som utgångspunkt för att välja termen Management Control framför Management 
Accounting: 
 

Jo det tror jag speglar samma fenomen fast internationellt. Jag bläddrade någon gång i 
en standardbok om Management Control, (….) och tittade på upplagor som jag råkade 
se med 15 års skillnad eller så. Där har ju också en glidning inträffat från att det låter 
mera redovisningsbaserat i de äldre upplagorna...och idag om man tar det på orden så 
omfattar det ju väldigt mycket av det som är linjechefernas jobb egentligen. Själva 
styrandet som sådant. (ÄE) 

 
Även en annan tycks i första hand koppla Management Accounting till 
internredovisningen och förordar därför Management Control som en bättre 
motsvarighet till vår ekonomistyrning. Jag uppfattar också att han ser Management 
Control som en snävare term än Management Accounting: 
 

Nää, Management Accounting det ser jag mer som internredovisning. Då får man den 
där accountingbiten i det. Control är ju styrning. Management Control skulle jag då 
heller vilja använda som ett mer specifikt, och då ser jag ekonomistyrning som en del, 
alltså Management Control är en del i Management Accounting, en delmängd. (….) Jag 
vet att många säger Management Accounting om ekonomistyrning. Det vill jag se som 
internredovisning. I Management Accounting har du den här redovisningsbiten med 
också va. Egentligen kontoplaner och alla avvikelser och allt det där. (….) I 
Management Accounting kan du slänga in vad som helst. Jag vill nog säga att 
Management Control är det som är närmast. (ÄK) 

 
Själva termen Management Control förefaller ibland kopplas till en viss tradition. En 
av ämnesbärarna hävdar att Anthony och Harvardskolan har givit termen en som han 
säger snäv definition.244 Själv tycks han vilja ge ekonomistyrningen en vidare innebörd 
men fortfarande med benämningen Management Control: 
 

Jag kommer nog oftast till att översätta det med Management Control. Det är likadant 
där att där finns det också då olika definitioner i litteraturen. Du kan ibland hitta mera 
begränsade definitioner av det här begreppet Management Control. Det är ju då 
definitioner som i första hand kommer från Anthony och Harvardskolan. De har fört in 
en rätt snäv definition av det här begreppet management control. (….) För där gjorde 
han den här uppdelningen i strategic control, management control och operational 
control. Då kom ju management control att bara så att säga svara för i stort sett 
budgeteringen. (….) Anthony har ju kritiserats för att just uttrycket Management 
Control är så väldigt snävt. Av precis samma skäl som jag har redogjort för när det 

                                              
244 Se Teman, Enkla uppdelningar och avsnittet Ekonomi  - Styrning. 
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gäller begreppet ekonomistyrning och kritiken mot den snäva innebörden där. Den har 
också Anthony fått för sin definition där. (….) ...med den här lite vidare innebörden så 
kommer man oftast rätt ...när man pratar med amerikaner eller engelsmän. När man 
diskuterar vad man håller på med så är Management Control det som oftast är 
användbart. (ÄF) 

 
Han diskuterar också lite kring alternativa engelska benämningar:  
 

Jag brukar ibland använda uttrycket economic control men mera i diskussioner då. För 
att .. som en inledning till att i sådana sammanhang diskutera den genuina innebörden i 
begreppet. För även på engelska så kan du ju se uttrycket economic control som en 
rimlig motsvarighet till ekonomistyrning. Men det är ju då ett uttryck som du aldrig 
möter inom litteraturen. Så att föra in det som något huvudbegrepp det finner jag som 
omöjligt. Utan då hamnar man i det här med management control istället. Ett alternativ 
har varit financial control, som många då också arbetar med. Men då är du inne i de här 
systemen som arbetar med just monetära uttryck. (ÄF) 

 
Min tolkning är att det finns en motvikt till ovanstående röster i två ämnesbärare som 
föredrar att använda den engelska beteckningen Management Accounting. Särskilt en 
tycks se Management Accounting som en term knuten till moderna synsätt inom 
området. Han ser Accounting närmast som att redovisa eller redogöra för d v s  ett 
vidare innehåll än knutet bara till traditionell bokföring. Samtidigt tycks han ha 
invändningar mot termen Mangement eftersom han menar att det idag snarare handlar 
om vad han kallar intramanagement:245  
 

Ja, men jag tycker inte att det duger heller för att det är intramanagement accounting 
också.  Alltså det bygger från början på by intra management. Men om man tänker på 
management tänker man på en management. Inte management utanför också. Men det 
är ju det, det är banker ...det är kunder och ...Det är väldigt många intressenter i 
omgivningen som påverkar det här. (….) Management Accounting är, som jag ser det, 
är mer fokuserat kring redovisning som begrepp, att redovisa. Och det kan man alltså se 
den traditionella externredovisningen, bygga ut med uppgifter om marknader och 
konkurrenter. Den mer formaliserade mätprocessen, där vi har externredovisningen som 
den mest formaliserade. (ÄB) 

 
Han tycks koppla termen Management Control till en mera traditionell syn på 
ekonomistyrning: 
 

Det (Management Control) ser jag mer som ekonomistyrning, de mer traditionella 
kopplingarna. (ÄB) 

 
Denne man förefaller förorda ett modernt synsätt på ekonomistyrning och vill alltså 
använda  Management Accounting.  
 
En annan ämnesbärare tycks uppfattar termen ekonomistyrning som något snävare än 
de anglosaxiska termerna Management Accounting och Control. Han ser en 
överensstämmelse mellan ekonomistyrning och Management Accounting först efter 
vissa justeringar:  

                                              
245 Se avsnittet Etiketten ekonomistyrning tycks vara OK i Temadelen. 
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men jag har fått för mig att man bör säga Management Accounting... De flesta säger 
det, man använder begreppet Management Accounting när man talar om ... ja, sånt´ 
som jag förknippar med ekonomistyrning, den kommer ju därifrån. Management 
control verkar inte förekomma särskilt ofta.... (….) 
 
Jag brukar se det som så att om vi tar ekonomistyrning och lägger till lite grand av det 
vi här i Sverige kallar K/I-analys eller ekonomisk analys så hamnar vi nära det 
anglosaxiska begreppet Management Accounting, som också brukar översättas till 
ekonomistyrning. Management Control också. Precis vad det är för skillnader mellan 
dom det synes variera väldigt mycket mellan författare. (ÄA) 

 
Han uppfattar en skillnad mellan de engelska termerna som i huvudsak innebär att 
Management Accounting är mera tekniskt orienterat medan Management Control 
innebär styrning i något mjukare termer. Han tycks därför vilja ge vår term 
ekonomistyrning en något smalare innebörd än de båda engelska termerna:  
 

Management Accounting är lite mer tekniskt orienterat än Management Control som 
mer handlar om budgetering och ansvarsfrågor och styrfrågor, lite mjukare, orienterat. 
Management Accounting är lite mer teknikorienterat men har vissa inslag också av det 
här lite mjukare, ansvarsredovisning och det här. Men Management Accounting 
innehåller ju mycket K/I, varför man kan placera allt som har med produktkalkylering 
där, det står ju i vanliga läroböcker och lite annat kvantitativt orienterat teknik, som 
lineärprogrammering brukar ofta finnas beskrivna, lite statistik också. Så att när man 
talar om ekonomistyrning i Sverige så måste man vara ganska klar över att det är just 
det, lite mer smalt än vad det internationellt sett är. (ÄA) 

 
Min  tolkning är också att han lyfter fram en skillnad mellan svensk och internationell 
forskning inom området och även mellan forskning och undervisning: 
 

Och ekonomistyrning som ett forskningsområde det ....då måste man skilja på svensk  
och internationell inriktning. Det är jag tämligen säker på. Det är mycket större det här 
Management Accounting. Dessutom så ägnar man sig åt saker i forskningen som man 
inte gör i undervisningen i regel. Åtminstone inte här som jag känner till. Det är ju 
teoretiska ansatser som finns väldigt mycket i forskning, som t ex  agency-teori. Mycket 
stor andel av forskningen är ju agency, finns i agencyperspektiv. Särskilt i de tyngre 
tidskrifterna, särskilt de amerikanska så är det ju så, det dominerar ju just nu. Som ett 
forskningsfält så ser jag så på det. Man måste skilja på det anglosaxiska eller 
internationella och det här svenska, att det är olika innebörder.. Dessutom kan man ju 
fråga sig huruvida produktkalkylering ligger inom ekonomistyrningsområdet 
egentligen. Det brukar vi säga, men internationellt då är det management accounting 
(ÄA) 

 
Mitt intryck slutligen är att ett flertal ämnesbärare förespråkar termen Management 
Control som motsvarighet till vår ekonomistyrning. Det är tänkbart att de gör så 
eftersom de knyter sig till en anglosaxisk tradition som de anser ligger nära den egna 
uppfattningen kring ämnesområdet. För mig förefaller valet av Management Control 
utgå från en tradition där termen control står för styrning och termen accounting står 
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för redovisning eller bokföring.246 Med styrning avses ungefär att styra eller påverka 
och med redovisning menas närmast internredovisning av traditionellt snitt.  
 
De ämnesbärare som i stället väljer termen Management Accounting tolkar jag gör det 
utifrån en vidare innebörd av termen ifråga. Jag uppfattar att de närmast ger 
accounting innebörden att redogöra för i en vidare innebörd än bara knutet till 
traditionell bokföring. De förefaller att ansluta sig till en anglosaxisk tradition med 
motsvarande synsätt. 
 
 
Ekonomistyrare – en bristvara 
 
Det tycks råda enighet om att ekonomistyrning är ett litet område och särskilt med avseende 
på det antal akademiker som jobbar inom fältet i Sverige: 
 

Det är ju så att ... överhuvudtaget om du tar accounting and control som då är området 
på engelska, så är det ju ganska tunt överhuvudtaget med akademiker i Sverige på det 
fältet. (ÄJ) 
 
Ja, det är inte ett särskilt stort ämne det här, ekonomistyrning, egentligen. (ÄA) 

 
Särskilt gäller detta akademiker med intresse för forskning. Tre ämnesbärare hävdar 
nämligen att det är få personer som t ex  är professorskompetenta inom området.  
 

Det är vanligt att man inte hittar kompetenta sökanden till professurer, särskilt dom som 
kallas ekonomistyrning. Och det finns inte tillräckligt mycket professorskompetenta 
forskare. Det är svår att tillgodose behovet. (ÄC) 
 
…det är ju inte så väldigt många som håller på med sånt´ här på en etablerad nivå. (….) 
Det är nästan fler professurer än vad det är människor som skulle kunna besätta dom. 
Om man är sakkunnig, vilket man ju ofta blir i ett sånt  här jobb, så är det nästan alltid 
så att man känner att diskussionen blir ... är han eller hon verkligen kompetent.. är det 
tveksamt och så där va.. som den bästa sökanden man har. Andra delar av 
företagsekonomi har ju en helt annan situation vad gäller antalet tänkbara personer på 
marknaden. (ÄJ) 
 
Det (ekonomistyrare) finns väl överallt men det är några få som skriver saker, som 
lägger sig i det hela. Även internationellt sett så är detta ett väldigt litet område. (ÄA) 

 
Denna situation med endast ett begränsat antal personer som meriterar sig inom 
området via t ex  forskning förefaller av ämnesbärarna uppfattas som bekymmersam 
med tanke på framtiden. Dessutom pekar några på att flertalet av de ledande inom 
detta fält inte längre är ungdomar:  
 

Nu börjar ju några av oss bli pensionsmässiga. (ÄC) 
 

                                              
246 ÄF: ”För control är styrning och accounting är ju redovisning i grunden.” 
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Redovisning och ekonomistyrning och sånt här så är det en relativt liten skara ... 
dessutom är det nog så att i andra ändan, där bakom, så undrar man ju hur det är med 
nytillväxten. Det kan man ju också undra. Det gör väl alla som börjar närma sig sådana 
här år.(….)... vi är alla mellan 50 och 60. (ÄJ) 

 
Bilden av en liten och åldersmässigt relativt homogen kärngrupp inom ämnesområdet 
bekräftas även av en annan:  
 

Ja, det är klart att det är ett slags.... umgänge hela tiden. Jag har varit sakkunnig när ÄF 
fick sin professur (….). Jag var sakkunnig på ÄJ och vi sitter tillsammans i alla möjliga 
sammanhang. Det är klart att det färgar av sig. (ÄC) 

 
Jag uppfattar att även andra bekräftar bilden av en liten kärngrupp inom området . En 
noterar att fyra ämnesbärare under 70-talet skrev sina avhandlingar inom samma 
projektgrupp och med i huvudsak samma inriktning:  
 

……vad vi ändå tittade på det var i huvudsak budgetering i företagen. Vi skrev fyra 
avhandlingar på det ämnet och i anslutning till den här specifika projektgruppen på fyra 
personer. Så hade vi några personer som, ungefär samtidigt med oss, skrev 
avhandlingar inom området också. T ex NN, som inte tillhörde den här fyra-gruppen 
men ... (ÄF) 

 
En av de yngre ämnesbärarna i denna studie tycks se ovanstående och deras 
handledare som bärare av traditionell ekonomistyrning. Han lyfter fram dem som en 
del av ämnesområdets rötter i Sverige: 
 

Inom ekonomistyrning så tycker jag väl att vi är rätt likriktade. (….) så tar vi väl de 
flesta någon slags avstamp i nån´ traditionell ekonomistyrning. (….) när vi tittar på 
ekonomistyrning, så går vi gärna tillbaka till ÄG, ÄF och de här gamla. (….) jag tror 
ändå att vi går tillbaka till våra rötter i alla fall. Vi har det med oss tror jag. (ÄK) 

 
 
En möjlig tolkning av de bilder som lyfts fram kring detta tema är att ämnesområdets 
framtid är mörk. Ekonomistyrningen är ett litet akademiskt fält med en kärna av 
medelålders män som dominerande figurer. De kan ses som proppar som blockerar 
karriärvägar och kanske också nytänkande för unga akademiker. De etablerade eller 
tunga namnen har varit med länge, satt sin prägel på området och kommer inom en 
inte allt för avlägsen framtid att gå i pension.  Ämnesområdet står troligtvis inför en 
generationsväxling där frågetecken kan sättas för återväxten.  
 
Situationen torde dock rymma en hel del möjligheter för yngre akademiker att etablera 
sig. En tolkning är också att konkurrensen vad gäller professorstjänster inte är allt för 
hård. Snarare torde ekonomistyrare med professorskompetens för närvarande vara en 
bristvara inom den akademiska världen. Den grupp som dominerat ämnesområdet 
under lång tid förefaller också av några yngre akademiker ses som idémässiga 
grundbultar snarare än proppar. 
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Snyggt förpackade trender med välkänt innehåll 
 
Mycken uppmärksamhet förefaller under slutet av 80-talet och framförallt under 90-talet ha 
fokuserats kring fenomen som ABC-kalkylering och balanserade styrkort.247 I många 
sammanhang förfaller de ha framställts på ett sätt som t o m  kan jämföras med en upptäckt av 
nya mediciner eller planeter inom andra vetenskapliga områden.248  Majoriteten av 
ämnesbärarna i denna studie förefaller dock ha ett något mindre entusiastiskt förhållningssätt 
till dessa fenomen. De tycks snarast ses som gamla företeelser i ny förpackning eller nya 
trender: 
 

Det som slår en är ju på nåt sätt är att alla drabbas av samma budskap.. det här med 
scorecard och horisontella processer ungefär samtidigt på alla håll..(….) …en tanke 
som har funnits .. länge funnits på många håll ... kan säkert urskiljas i femtio böcker i 
Europa. Plötsligt förpackas den på ett visst sätt, framförs på ett bra sätt, nån´ tanke förs 
till .. plötsligt börjar en massa människor tala och skriva om det. Att det dyker upp 
plötsligt med en tanke som är föga originell i sig.. bra paketerad med en rubrik som 
funkar.. jo det är ju i den bemärkelsen en modetrend. (ÄJ) 

 
Han förefaller dock vara försiktig vad gäller att ge Robert S Kaplan skulden för de 
onyanserade tankegångar som ibland förs fram i samband med dessa fenomen: 
 

…jag vet inte om man ska beskylla Kaplan och hans kompisar själva för det eller om 
det mera är budbärarna som har förvanskat deras originaltankar .. vad vet jag, men ändå 
.. det är ett väldigt enkelt ..det här med att rada upp sju variabler parallellt .. det är 
ganska osofistikerat egentligen tycker jag.. (ÄJ) 

 
Jag uppfattar att även andra hävdar att innehållet i modellerna funnits i olika former 
sedan tidigare. Kaplans främsta bidrag tycks enligt deras uppfattning i stort sett 
inskränka sig till att ha formulerat slagkraftiga benämningar på fenomen och 
intressanta titlar på sina böcker. Innehållet eller tankarna tycks ha funnits redan 
tidigare: 
 

Och så är det produktkalkyler igen på 90-talet..(….) eller kom ABC-debatten via den 
andra? Jag tror faktiskt det senare. Jag tror nämligen att prissättningsfrågorna blev 
mycket hetare potatis, att det är det som utlöste det. Men det kan alltid diskuteras. Men 
det räddade Kaplan och Johnson att de hittade en fantastisk titel på sin bok249...(….) han 
är skicklig på sånt´ där (ÄG) 
 
….nyhetsvärdet i de här sakerna är lite begränsat. Och balanced scorecard, om jag tar 
det här trygghetsvinst resonemanget och socialredovisning och den där stilen, där har 
du balanced scorecard i 70-talets tappning. Du kan gå tillbaka till 50-talet så kom de här 
personalhänsynen in mycket kraftigt. Man skulle ha alltså, 50- och 60-

                                              
247 Dessa termer har i många sammanhang tillskrivits den amerikanske akademikern Robert S Kaplan. 
Han står också som författare till bl a  två böcker som ofta brukar tillmätas stor betydelse i detta 
sammanhang; Kaplan & Johnson, 1987 och Kaplan & Norton,1996.  
248 Förhållningssättet kan illustreras med uttalanden som t ex ”Rätt använt är det balanserade 
styrkortet däremot en utmärkt planerings- och uppföljningsmodell med potential att i grunden 
förändra hur företag leds.” (Nilsson & Trossmark från Deloitte Consulting i en debattartikel i Dagens 
Industri 990415) 
249 Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting 
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talet,....attityddata och allt vad....och så komma underfund med hur personalen trivdes. 
Det här är mycket typiskt om man har varit med i leken (….) så blir det lite mindre som 
är nytt. (ÄG) 

 
Jag tolkar att han vill lyfta fram tidiga resonemang kring trygghetsvinst och social 
redovisning under 70-talet som föregångare till Kaplan & Nortons Balanced 
Scorecard-koncept. Han förefaller se det ökade intresset för prissättningsfrågor under 
90-talet som en utlösande faktor för fokuseringen kring t ex  ABC-kalkylering.  
 
En av ämnesbärarna tycks t o m  antyda att Kaplan har lånat idéer från Vagn Madsen 
vid utformningen av ABC-kalkylerna: 
 

 Så när jag läste, så läste jag Vagn Madsen böcker (….) Där har vi då 
variabilitetsredovisning och ändamålsbudgetering. Det är ABC det. 
Det är de som sen Kaplan har .....Hur mycket han stal när han var här utav det som blev ABC 
sen,  det kan man inte uttala sig med säkerhet om. (ÄC) 

 
Han tycks hävda att tankar och principer kring ABC-kalkyleringen fanns redan på 50-
talet. På samma sätt hävdar flera andra att idéerna kring t ex  Balanced Scorecard 
också funnits tidigare i andra skepnader. En av dem diskuterar i anslutning till detta 
kring andra modeller där användning av nyckeltal varit viktiga beståndsdelar: 
 

 Det finns ju många exempel på det här med att andra nyckeltal har varit 
viktiga tidigare. Se bara på SAF´s material ”Se om ditt företag” t ex. Det tog man ju 
fram då i slutet av 60-talet och diskuterade ju då olika kriterier för olika funktioner. 
Man skulle göra analysen i sådana termer. Det är ett material som i mångt och mycket 
förebådar de här balanserade styrkorten av idag. Jag menar att nyckeltal har du ju haft i 
företagen mycket längre än så, man har varit medveten om att man kan hitta sådana här 
kritiska faktorer, kritiska framgångsfaktorer, det kan man hitta och följa. Det finns 
många exempel i litteraturen där just företagsledare har sett en faktor så att säga som 
varit väldigt viktig för att förebåda eller ha som en sån´  här kritisk faktor och då följa 
den och därmed få ett mycket bra grepp om verksamheten. (ÄF) 

 
Även andra nämner inriktningar som funnits tidigare och som nu tas upp som nyheter i 
samband med t ex  Balanced Scorecard-konceptet: 
 

Det är inget nytt heller ...du har ju behavioural accounting, ett begrepp som har funnits 
hur länge som helst. (ÄI) 
 
Den sociala biten, människor, det hade vi redan på 70-talet med väldigt stora 
ansträngningar då att skapa, man talade om social redovisning i olika versioner. Och 
vissa gick ju ut på att man skulle ta in människorna i BR, eftersom man sa då från 
företagshåll -  människorna är företagets viktigaste tillgång. (ÄD) 
 
Human Relation fanns ju med .... långt tillbaka. (ÄH) 

 
Min tolkning är att många förefaller inta en ståndpunkt vad gäller Balanced Scorecard-
konceptet som innebär att innehållet har funnits tidigare under olika benämningar både 
i företag och inom det akademiska ämnesområdet. Det bidrag som de förefaller 
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tillerkänna konceptet tycks ligga i att Kaplan & Norton lyckats samla flera sedan 
tidigare kända delar under en gemensam etikett:  
 

Ja men du har ju alltid pratat om att visst kan du ha ..mäta timmar och beläggningsgrad 
och ledtider och så, det har ju alltid funnits, men nu har du så att säga det här i Balanced 
Scorecard ”ihopgift” så att du ska ha dina monetära mått som mäter bakåt och du ska ha 
vissa mått som mäter, ger en bra lägesbeskrivning och sen´ så ska du ha mått som är 
framåtriktade. Inget är ju egentligen....det här har ju funnits i olika tappningar men att 
bygga ihop det ...så där har du väl en utveckling då. Så att vi har ett bredare..... 
måttbeskrivning som ingår i ekonomistyrningen… (ÄI) 

 
Kaplan och hans medförfattare får också ett erkännande för slagkraftiga koncept eller 
boktitlar och för att de uppfattas ha skapat debatt, uppmärksamhet och medvetenhet 
under senare år: 
  

Debatten och medvetenheten har ju kommit nu. Just den här medvetenheten om att det 
är ganska galet för ett kostnadsställe om man tar en avdelning ute i verkstan att tro att 
den bäst styrs med en kostnadsställerapport. (….) Så får han en siffra, en budgetsiffra, 
och så jämförs det här med utfallet. Så blir det kanske ett kraftigt negativt utfall. (….) 
Men det här negativa utfallet beror kanske på att dom har haft en produktion som varit 
mycket större än den man räknade med och dom har jobbat på jättebra. I och för sig har 
de förbrukat mer resurser och då får han bannor för det i redovisningsrapporten medan 
de i själva verket har gjort en mycket bra prestation. Det visar ju inte det här 
traditionella systemet. Med ett nytt system där man för in prestationen i bilden, kanske 
arbetar med prestationsmått och liknande, då får man ju bättre spegling av ansvaret och 
prestationen. Det är ju enkla saker egentligen va, som man har börjat uppmärksamma 
mycket mera idag. (ÄF) 

 
De ämnesbärare som ingår i denna studie förefaller uppvisa stor enighet vad gäller 
nyhetsvärde i fenomen som ABC-kalkylering och Balanced Scorecard. Inställningen 
tycks vara att innehållet har funnits i olika former och på olika håll sedan lång tid 
tillbaka. En av flera tänkbara förklaringar till detta kan vara att innehållet i koncepten 
stämmer väl överens med ett välkänt nordiskt arbetssätt och tradition. Däremot kanske 
retoriken kring företeelserna och själva modellerna har ett större nyhetsvärde utifrån 
ett amerikanskt perspektiv. Jag tolkar att en majoritet anser att det är fråga om 
välkända  företeelser i nya förpackningar och med argumentation som i huvudsak 
bygger på amerikanska förhållanden. 250 De tycks ha svårt att se dessa fenomen som 
innehållsmässiga nyheter i ämnesområdet. Däremot så förefaller de applådera den 
debatt och uppmärksamhet kring kalkyl- och styrfrågor som bl a  Kaplan har skapat 
genom sina böcker. 
 
 
 
 

                                              
250 Jfr ÄJ s syn på skillnader mellan svensk och amerikansk forskningstradition: ”.... det som är vanligt i Sverige 
är ju den där empiriska kopplingen och det här med att du har en empirisk närhet i ...(….) Om man jämför med 
USA t ex  så är de väldigt påtagligt hur svenska och skandinaviska forskningsprojekt präglas av just närheten till 
företagen, öppenheten och sådana här saker. Så är det ju.”  
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Försök att fånga ekonomistyrningens kärna 
 
Jag tolkar att alla ämnesbärare försöker att konstruera någon form av kärna i 
ekonomistyrningen i sina berättelser. Några gör det spontant medan andra gör det som 
svar på en direkt fråga från mig. Utsagorna kring en uppfattad kärna förefaller mer 
koncentrerade eller begränsade i omfattning än framställningen i övrigt. Samtidigt 
tycks de också i allmänhet vara mera abstrakta till sin karaktär. Det förefaller alltså 
vara möjlig för dem att i ord försöka konstruera något av en kärna i ämnesområdet. 
Ingen av dem säger nämligen att det inte finns någon kärna. Att beskriva en kärna i 
några få ord anser jag på ett bra sätt lyfter fram grundläggande föreställningar kring 
ekonomistyrningen. Jag väljer därför att till stor del låta ämnesbärarnas egna ord få 
tala i detta avsnitt.251 
 
Jag uppfattar att många av berättelserna kring en kärna i ekonomistyrningen betonar 
eller tar sin utgångspunkt i olika medel för att uppnå ekonomiska mål. Jag tolkar att 
styrmedlen är viktiga beståndsdelar i konstruktionen av kärnan:252 
 
”Kärnan kan man väl säga ändå ligger i de här formella styrmedlen.” (ÄF) 
 
”Och ekonomistyrning, ekonomisk styrning för mig, är alltså styrning med 
hushållningsrelevant information.” (ÄE) 
 
 

”Ja, säg EP, M-plan, .... variabilitetsredovisningen då.” (ÄB) 
 
”…att du fångar upp olika aktiviteter, olika delar av verksamheten….. och i den 
beskrivningen så kommer du någonstans där du börjar sätta in pengarna och siffrorna 
och värderingar i pengar.”  (ÄL) 
 
”…budgetering, performance measurement, olika prestationsmätningssystem, det är 
också stort...(….) Ja, incentive systems, belöningssystem av olika slag...”  (ÄA) 
 
Andra ämnesbärare väljer enligt min tolkning att beskriva en tänkt kärna utifrån både 
mål och medel. De förefaller även tillmäta målen betydelse när de med ord konstruerar 
en kärna:  
 
”Att göra ekonomin i verksamheten synlig med hjälp av ekonomiska modeller. ” (ÄC) 
 
”…vad ska jag nu ha för system och handlingsregler i ordets vidare mening för att 
kunna påverka detta .. det är för mig ekonomistyrning.”  (ÄJ) 
 

                                              
251 Varje citat är taget ur ett sammanhang. I bilaga 2 finns citaten och de större sammanhang som de är 
tagna ur. Hela sammanhanget som den citerade meningen är hämtad från återges där för att ge en mera 
nyanserad bild av vad jag uppfattar är respektive ämnesbärares sätt att uttrycka sig för att konstruera 
en kärna inom ekonomistyrningen 
252 Jag lyfter fram endast en mening för att belysa kopplingen till medel.  
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”…det finns en kärna i det här att försöka förstå hur ekonomiska styrtal, i mer eller 
mindre vid mening, kan användas för att påverka beteenden i en organisation.”  (ÄI) 
 
”....Ekonomisk styrning, för mig, är i första hand knutet till de måttstorheter man 
mäter målen i. ” (ÄG)  
 
”…kärnan är att hitta balansen mellan kvalitativt och kvantitativt.”  (ÄD) 
 
”Kärnan är .... resurser...hur de styrs mot sina strategiska mål ... och hur de används 
effektivt.” (ÄH) 
 
”Att man styr med hjälp av ekonomiska mål eller mot ekonomiska mål med s a s  
ekonomiska termer. ” (ÄK) 
 
 
Jag väljer att koppla ovanstående citat kring ekonomistyrningens kärna till ett mål-
medel-perspektiv. Min tolkning är att några framställningar betonar eller lägger stor 
vikt vid de olika medel som finns i en verksamhet för att uppnå t ex  ekonomiska mål. 
En del ämnesbärare talar bl a  om formella styrmedel, om variabilitetsredovisning, EP 
och M-plan, om hushållningsrelevant information samt om budgetering, performance 
measurement och prestationsmätningssystem som så viktiga delar att de tycks se dem 
som något av en kärna inom ämnesområdet. Jag uppfattar att en sådan utgångspunkt i 
första hand fokuserar ekonomistyrningen som ett medel eller verktyg för att styra mot 
givna målsättningar. Modellerna inom området förefaller ses som centrala. 
 
Andra väljer enligt min tolkning att beskriva en tänkt kärna i termer av både medel och 
mål. De talar bl a  om konsekvenser av ekonomiska modeller, om att se till att företag 
på sikt tjänar pengar och om de måttstorheter som man mäter målen i. Jag uppfattar att 
beskrivningar av detta slag ser innehållet i ekonomistyrning som olika sätt att påverka 
vad som händer i organisationer med system eller modeller och med ekonomiska 
målsättningar. Formuleringarna tyder enligt min tolkning på ett synsätt där inte bara 
själva systemen eller modellerna har styrande effekt utan också uppmärksammar att 
ekonomiska mål eller ett ekonomiskt tänkande i sig har styreffekter .  
 
Jag noterar också med intresse karaktären på utsagorna kring kärnan. Några ger som 
jag uppfattar konkreta exempel som t ex  M-planen, andra tycks försöka ge en 
beskrivning som liknar en definition medan åter andra mera talar i allmänna termer 
kring en uppfattad kärna. Trots olikheter i uttryckssätt så uppfattar jag att alla 
ämnesbärarna uttrycker ett personligt förhållningssätt till ekonomistyrning. Jag tolkar 
att de försöker fånga och formulera sina egna tankar kring kärnan på ett sätt som inte 
är vanligt t ex  i de definitioner kring ekonomistyrningen som finns i läroböcker. 
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Reflektioner kring teman 
 
Ämnesbärarna använder enkla uppdelningar som ett sätt att åskådliggöra att de ser två 
delar inom ekonomistyrningen. En av dessa tycks av deras framställning att döma vara 
välkänd inom ämnesområdet. De använder termer som hårda sidan, monetära rapport 
system, formell del och formella styrsystem som referenspunkt för att markera att det 
finns en annan och som det förefaller mera spännande del. Motbilden tycks vara den 
intressanta delen och stå för någon form av förnyelse. Någonting förefaller ha hänt 
inom ämnesområdet jämfört med referenspunkten som jag tolkar är traditionell 
ekonomistyrning. Det förefaller rimligt att anta att detta ryms i deras motbilder. 
 
Några nyckelord som jag uppfattar finns i dem är t ex  att styra beteenden, icke-
monetära termer, icke-formella delar, hushållningsrelevant information och mjukt i 
bemärkelsen kvalitativ. Detta skulle alltså kunna vara några nyckelord för att beskriva 
inriktningen på en förnyelse som ägt rum. Det är dock svårt för mig att avgöra vilka 
sammanhang som avses i motbilderna. Min tolkning är att de avser ekonomistyrning i 
allmänhet. Den skissade förnyelsen skulle kunna vara gemensam för de flesta 
sammanhang som jag tidigare diskuterat. 
 
Inställningen till etiketten ekonomistyrning tycks vara att den är väl inarbetad och att 
goda alternativ saknas. Den tycks därför för närvarande duga som beteckning för 
ämnesområdet. Ämnesbärarna tycks inte vara beredda att aktivt driva frågan om ett 
namnbyte utan förefaller hellre vilja vänta på att något ska hända. Frågan tycks inte stå 
särskilt högt på dagordningen just nu. Ett antagande är därför att ett starkare 
ifrågasättande av denna etikett i framiden kommer från andra sammanhang än det 
akademiska. Inom industrin och konsultbranschen förefaller man t ex  redan nu i viss 
utsträckning föredra att använda termen verksamhetsstyrning. 
 
Det framskymtar i berättelserna att det råder en viss förvirring vad gäller användning 
av engelsk term som beteckning för ämnesområdet. Det är tänkbart att ämnesbärarna 
väljer engelsk term efter den tradition inom den anglosaxiska sfären som de uppfattar 
ligger nära den egna uppfattningen. Om denna förmodan stämmer skulle det vara 
möjligt att markera något av synsätt genom att välja ”rätt” engelsk term. Motsvarande 
möjlighet förefaller vi just nu inte ha i Sverige. En reflektion är att olika traditioner i 
framtiden kanske kan komma att knytas till uppdelningar där ekonomistyrning ställs 
mot t ex  verksamhetsstyrning, ekonomisk styrning, ekonomistöd, företagsstyrning 
eller till någon helt annan etikett? Min tolkning är dock att för stunden har inte den 
förnyelse som ägt rum sådan kraft att den kräver egen beteckning. Den tycks 
åtminstone i akademiska sammanhang rymmas inom befintlig etikett. 
 
Ekonomistyrare och särskilt professorskompetenta sådana tycks vara en bristvara. 
Dessutom kan en förestående generationsväxling skönjas inom ämnesområdet. 
Samtidigt utbildas allt fler ekonomer i det akademiska systemet. Vart tar alla 
ekonomer med inriktning mot ekonomistyrning vägen efter avslutad grundutbildning? 
Troligtvis hamnar de i andra sammanhang än teoretiska. Det stora flertalet torde få 
arbete som ekonom, controller eller ekonomistyrare i industrin, serviceföretag eller 
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offentlig verksamhet. Konsultmarknaden torde också attrahera en hel del. Akademin 
förefaller ha mindre attraktionskraft än praktiska sammanhang för dessa ekonomer. 
Varför? Det finns säkert många tänkbara förklaringar till detta. Den typ av frågor och svar 
som är intressanta här är sådana med direkt koppling till själva ämnesområdet. Som t ex ger 
utbildningarna en sådan bild av ämnesområdet att studenter uppfattar detta som ett intressant 
område för forskningsaktiviteter? Uppfattas innehållet i ekonomistyrningen som ett så 
förlegat och trångt synsätt att andra områden är mera lockande? 
 
Ämnesbärarna förefaller se många nya fenomen som trender med gammalt innehåll i 
nya förpackningar. En reflektion är att innehållet tycks vara välkänt och etablerat i en 
nordiska tradition sedan tidigare. Förpackningarna i sig och retoriken kring fenomenen 
tycks dock ha varit nog för att vitalsera området under senare årtionden. Nya sätt att 
argumentera kring och presentera fenomen tycks ha bidragit till en förnyelse. På detta 
sätt förefaller gammalt innehåll fått ny aktualitet och nya etiketter. Denna form av 
förnyelse förefaller i första hand komma från USA och personifieras av bl a  Kaplan & 
Cooper. En tolkning av denna tolkning är att ämnesområdet har inspirerats av och 
förnyats med hjälp av smart amerikansk marknadsföring av välkända företeelser i vår 
egen tradition. Det har kanske varit lättare att på 90-talet att marknadsföra Balanced 
Scorecard än Se om ditt företag? 
 
De olika sätt som ämnesbärarna formulerar tankar kring en tänkt kärna väljer jag att 
knyta till ett mål-medel-perspektiv. Skillnaderna mellan de beskrivningar som i 
huvudsak utgår från medel och de som utgår från både mål och medel förefaller att 
antyda skiljelinjer vad gäller sättet att se på ekonomistyrning. Det betyder att det är 
tänkbart att se några beskrivningar som en ”ekonomisk-system-styrning” (att styra 
med system). De verkar utgå från medel som t ex  ekonomiska modeller och rapporter 
som viktiga komponenter. 253 Medan andra mera tycks ha karaktär av ett ”ekonomiskt-
tänkande-styrning” (att styra med mål) där målen tydligare betonas. Ett synsätt som 
mera tycks betona individers egna förmåga att se ekonomiska samband och 
konsekvenser.254 Den första varianten ser jag som en något mera traditionell inriktning, 
ekonomistyrning. Den andra som ett något vidare synsätt. Jag kallar den för 
ekonomisk styrning för att markera en skillnad mellan de båda synsätten.255 
 
Jag tolkar sättet att tala om områdets kärna som allmänt hållna beskrivningar. De ger 
intryck att vara generella beskrivningar. En tolkning är att ämnesbärarna framställer 
kärnan som oberoende av sammanhang. Detta indikerar för mig att det inom 
ekonomistyrningen tycks finnas en kärna. Den tycks kunna beskrivas i termer av 

                                              
253 En tolkning är att se detta som en fortsättning på den s k  Harvardskolan (se avsnitt kring 
Förhistoria). 
254 En tolkning är att se detta som en fortsättning på den s k  Carnegieskolan (se avsnitt kring 
Förhistoria). 
255 Ämnesbärare F använder samma term (ekonomisk styrning) där han vill markera att styrningen 
inriktas mot ekonomiska mål. Jag använder termen bara för att markera en innehållsmässig skillnad 
mot en annan uppfattad del som jag kallar ekonomistyrning. Jag hade lika gärna kunnat använda två 
andra termer för att markera och sätta etiketter på en diffust uppfattad skillnad. Jag uppfattar dock att 
ÄFs markering och ordval förefaller ha samma inriktning som min tanke kring olika innehållsmässiga 
tyngdpunkter.   
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medel eller relateras till mål och medel och tycks också gälla både teoretiska och 
praktiska sammanhang. Detta säger mig att ämnesområdet har både praktiskt och 
teoretisk anknytning. 
  
En reflektion är att de teman som jag lyft fram visar att någonting förefaller ha hänt 
vad gäller innehållet i ämnesområdet.256 Nya fenomen och synsätt har kommit till 
samtidigt som gamla delar fått ny aktualitet och innehållet i området blivit större än 
tidigare.257 Omfattningen av denna förändring tycks dock inte vara så stor att 
ämnesbärarna anser att den kräver en ny benämning eller uppdelning av den typ som 
finns inom den anglosaxiska traditionen. Karaktären på det som hänt tycks snarare 
vara att argumentation och presentation av nya koncept har fört med sig att redan 
tidigare kända tankegångar har fått ny aktualitet. Nya fenomen och idéer har tydligen 
vitaliserat ekonomistyrningen både genom sina koncept och genom att aktualisera 
annat innehåll.258 
 
Det som har hänt förefaller dock inte rubba föreställningarna om att det i 
ämnesområdet finns något som uppfattas som kärna av generell art. Beskrivningarna 
kring kärnan visar dock enligt min tolkning en utveckling som indikerar två 
grundläggande inriktningar eller synsätt kring ekonomistyrningen. Den ena vill jag 
beskriva som att styra med system och den andra att styra med mål. Ämnesbärarna 
tycks dock inte se dem som uteslutande varandra utan snarare att de kompletterar eller 
förutsätter varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
256 Ämnesbärarna tar traditionell ekonomistyrning som referenspunkt 
257 Ekonomistyrningen finns i fler sammanhang och tankeinnehållet har vidgats. Detta har bl a 
inneburit att ekonomistyrare har blivit en bristvara. 
258 Frenckner har tidigare gjort en iakttagelse i denna riktning (Frenckner, 1989, s 38). Han diskuterar 
kring en nödvändig förändring av controllerrollen och säger bl a  att ekonomistyrningen i många fall 
lyckligtvis har utvecklats till att bli ”mindre stelt produktionsbunden och istället mer marknads- och 
framtidsorienterad”.  
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Utombelysning och några reflektioner 
 

(del III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Introduktion 
 
I föregående del belyste jag ekonomistyrningen inifrån. En av mina tolkningar där av 
vad som hänt är att ämnesområdet har fragmenterats. Det förefaller ha tillkommit både 
nya fenomen och sammanhang som pockar på plats inom området. Ämnesområdet 
förefaller ha blivit vad jag kallar sammanhangsspecifikt. Detta är ett av flera sätt att 
belysa utveckling och samtida innehåll. Det ger en viss typ av tolkningar och 
reflektioner samtidigt som andra kanske inte riktigt kommer fram. Jag uppfattar därför 
att det finns anledning att även pröva andra typer av belysningar för att vidga 
perspektivet på innehåll och utveckling inom ekonomistyrningen. Särskilt saknar jag 
tolkningar som tydligare tar sin utgångspunkt utanför ämnesområdet. Jag har därför 
valt att i denna del pröva en teoretisk inriktning som förefaller ha vunnit terräng inom 
företagsekonomin under senare år; institutionell teori. Jag har valt att som många 
andra pröva en belysning som hämtar sin inspiration från denna inriktning. 
Institutionell teori tycks helt enkelt vara inne bland företagsekonomer och jag är inte 
opåverkad av detta. Ett annat skäl är att den uppmärksammar vad som inte direkt sägs 
kring ett fenomen d v s  det som tas för givet. Jag uppfattar nämligen att min belysning 
av ämnesområdet med egna tolkningar och reflektioner utifrån vad aktörer inom 
området säger i många avseenden är begränsad. Det är i första hand ett inomperspektiv 
och jag vill därför gå vidare och vidga belysningen till att även omfatta ett 
utomperspektiv. Jag behöver som ekonomistyrare ta hjälp av andra ämnesmässiga 
inriktningar för att ge vidgade perspektiv och andra infallsvinklar. På detta sätt hoppas 
jag kunna belysa föreställningar av mera grundläggande art och som kanske tas för 
givna inom området d v s  sådant som ämnesbärarna kanske inte direkt med ord 
formulerar i sina berättelser.  
 
Jag knyter särskilt till en del som kallas för kognitiv institutionalism. Det handlar om 
en nyare institutionell sociologi med teoretisk bakgrund i Berger & Luckman (1967).259 

                                              
259 Se Ahrne & Hedström, 1999, s 83. 
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Några andra inspirationskällor för mig inom området är Powell & DiMaggio (1991), 
Scott (1995), Scott & Christensen, (1995) och Meyer & Rowan (1977).  
 
Från ett kognitivt perspektiv är institutioner system av erfarenheter och lärdomar 
(knowledge) snarare än uppsättningar av regler och normer. De har karaktär av 
abstraktioner och rationaliserade opersonliga föreskrifter på makronivå. Institutioner 
består av scripts som tas för givna, vanor och sedvänjor (rules) samt klassificeringar 
(classifications). Kognitiva institutioner styr beteenden genom att styra människors 
föreställningar om hur världen ser ut och vilket agerande som sammankopplas med 
olika aktörer.260 Några nyckelord som jag uppfattar finns i de ovan nämnda författarnas 
beskrivning av kognitiv institutionell teori är: oreflekterat, rutiniserat och ta-för-givet 
beteende i mänskligt agerande, institutionalisering som en kognitiv process baserad på 
scrips, regler och klassificeringar.261 Jag väljer här att se ekonomistyrningen som en 
institution av det slag som dessa författare beskriver.  
 
Jag uppfattar även att det finns andra centrala begrepp som t ex legitimitet, 
isomorfism, rationaliserade myter och isärkoppling inom kognitiv institutionell teori. 
Både dessa begrepp och denna teoretiska inriktning tycks ha stark koppling till artiklar 
skrivna av sociologen John Meyer och särskilt en artikel i American Journal of 
Sociology där Brian Rowan står som medförfattare. 262 I artikeln tycks grundläggande 
tankar och termer ha förts fram på ett sådant sätt att den i efterhand ses som ett 
standardverk inom området.263 Artikeln är Institutionalized Organizations: Formal 
Structure as Myth and Ceremony.264 
 
Jag väljer att koppla mina reflektioner kring innehåll och vad som hänt inom 
ekonomistyrningen till några av de termer som förs fram i denna artikel. Jag vill pröva 
att med hjälp av vad jag uppfattar som några grundläggande beståndsdelar i Meyer & 
Rowans framställning ge området en ny belysning. Min avsikt är inte att tränga på 
djupet i institutionell teori snarare att inspireras av och låna några nyckelbegrepp 
därifrån och skapa en bredare tolkningsrepertoar för att belysa ämnesområdet.  
 
 
2.  Organisatoriska fält 
 
Jag har tidigare i rapporten använt termen sammanhang för att åskådliggöra 
ekonomistyrningens mångfald vad gäller tillämpningsområden. Några av de 
sammanhang som jag då lyfte fram var bl a  industriella, konsult och offentliga. Jag 
vill här med hjälp av några institutionella nyckelbegrepp belysa att inriktningen på vad 

                                              
260 Avsnittet bygger dels på introduktionsavsnittet i Scott & Cristensen, 1995, skrivet av W Richard 
Scott samt på introduktionsdelen i Powell & DiMaggio, 1991.   
261 Några av termerna får sin förklaring i den fortsatta texten. 
262 Powell & DiMaggio, 1991, hävdar t ex  att dessa artiklar utgör födelsen för den nya 
institutionalismen. 
263 Ahrne & Hedström, 1999,s 80, beskriver artikeln så här: ”den numera näst intill klassiska 
artikeln…..”  
264 American Journal of Sociology, 1977, 83: 340-363. 



 första huvuddelen 

 158

som hänt inom ämnesområdet är möjlig att beskriva på olika sätt för olika 
sammanhang. Ett sätt är att betona att utvecklingen har inriktningen att åstadkomma en 
effektivare styrning med hjälp av nya modeller och fenomen. Ett annat sätt är att 
betona vikten av att visa upp effektivitet i styrningssammanhang genom att anamma 
modeller som andra använder.  
 
Inom s k  nyinstitutionell teori används termen organisatoriska fält för att ange vad jag 
kallar sammanhang.265  Enligt min tolkning så diskuterar M&R kring drivkrafter för 
förändringar i olika sammanhang eller organisatoriska fält.266 De förefaller se två 
drivkrafter för organisationsförändringar; effektivitet och legitimitet. Den relativa 
vikten av dessa beror på om organisationer tillhör vad de kallar tekniska eller 
institutionaliserade fält. M&R förefaller dock inte se organisationer som antingen 
tillhörande det ena eller andra fältet. Snarare förefaller element av båda fälten finnas i 
mer eller mindre omfattning och detta förhållande ändras över tiden.267  De hävdar 
dock att formella strukturer i många organisationer snarare speglar en strävan att 
uppnå legitimitet än att öka någon form av effektivitet.268 
.  
Ämnesbärarna använder inte termer som teknisk effektivitet och legitimitet för att 
beskriva ekonomistyrning. Jag vill dock pröva att lyfta fram element i deras berättelser 
som stödjer tankar kring effektivitet och legitimitet i den anda som bl a  finns i M&R s 
artikel. Jag vill belysa innehåll och utveckling inom ämnesområdet i sådana termer.  
 
 
Tekniska fält och effektivitet 
 
Jag har tidigare beskrivit vad jag kallade en normativ, pragmatisk eller teknisk 
orientering inom ekonomistyrningen. Den tycks gå som en röd tråd från 30-talet fram 
till våra dagar och innebär enligt min tolkning en strävan att skapa ordning och reda, 
gemensam terminologi, modeller och standards. Det handlar också om att kunna mäta 
och att utveckla modeller för att mäta allt bättre. Min tolkning är att det rör sig om en 
strävan att skapa någon form av bättre praktisk nytta eller effektivisering av 
verksamheter på olika nivåer.269  
 
Under 30-talet förefaller industrins rationaliseringssträvanden ha omfattat en 
standardisering även av kalkyl- och redovisningsmodeller. I första hand tekniker 
strävade efter att skapa enhetlighet inom området. Ur detta kom bl a  EP och M-
planen. Det tycks ha varit viktigt för industrin att räkna både rätt och lika bl a  för att 
kalkylerna utgjorde grund för prissättning. Standardisering förefaller ha varit ett sätt att 
rationalisera och effektivisera det ekonomiska området. Min tolkning är att tekniker 
använde samma recept för att rationalisera ekonomi och ekonomiska modeller som för 

                                              
265 Se t ex  Ahrne & Hedström, 1999, s 80. 
266 Med M&R avses i fortsättningen Meyer & Rowan, 1977. 
267 Ibid, s 354 
268 Ibid, s 341. 
269 Termer som rationalisering och effektivitetssträvanden kan också användas för att ge en bild av 
denna inriktning. 
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produktion och produkter. Det tycks inte spela någon roll i detta sammanhang om vi 
talar om teknisk eller ekonomisk effektivitet eftersom det är fråga om samma typ av 
framgångsrecept som används. Den tekniska och ekonomiska effektiviteten går enligt 
min tolkning hand i hand och tjänar samma syften. 
 
Senare behövde samhället reglera företags priser genom att kontrollera deras kalkyler 
d v s  underlag för prissättning. Det tycks ha varit rationellt och effektivt för samhället 
att begära av företagen att de använde etablerade modeller för kalkylering. 
Kalkylmodellen i EP fick stå för en beräkningskvalitet som garanterade att företag 
räknade både rätt och lika. Kalkylerna gjorde det tekniskt möjligt att mäta underlag för 
satta priser.  
 
På 50- och 60-talen verkar intresset för vad jag tidigare beskrivit som tekniska 
aspekter av ekonomistyrningen inom industrin ha ökat. Datoriseringen började komma 
och med den operationsanalys och simuleringsmodeller som de tidigare nämnda EPOS 
och EPOK. Det förefaller ha funnits ett stort intresse för tekniska lösningar på 
praktiska problem. Jag ser detta som ytterligare uttryck för försök att effektivisera 
verksamheter genom kvantifieringar av både ekonomiska och tekniska aspekter. 
Mätbarhet förefaller ha varit nyckeln till effektivare och rationellare verksamheter. 
 
Ungefär samtidigt kom budgeten att uppmärksammas och mera allmänt användas som 
ett styrmedel inom industrin. Möjligheter till ekonomisk styrning fokuserades på ett 
annat sätt än tidigare. Termostatmetaforen kom att användas för att åskådliggöra den 
ekonomiska styrningens funktion. Metaforen lånades från ett tekniskt ämne; 
reglerteknik. Verksamheten i företag förefaller har setts närmast som ett system och 
styrningen enligt min tolkning som en teknisk process där det gällde att justera 
termostaten (ekonomistyrningen) för att uppnå rätt värden. En effektivitet med 
tekniska förtecken! 
 
I början på 70-talet kom den s k  divisionaliseringsvågen och med den behov av nya 
sätt att mäta för att effektivt kunna styra. Internpriser och olika avkastningsmått blev 
viktiga. Därmed kom mätbarhetsdimensionen inom ämnesområdet att ytterligare 
accentueras. Tekniken tycks ha varit att ta fram mått för att anpassa och effektivisera 
ekonomistyrningen till den nya situationen. En inriktning som innebar att komplettera 
och förfina mätningarna med nya mått eller att mäta på annat sätt med tanke på de 
förändringar som ägt rum; en fråga av teknisk karaktär.  
 
Under 70-talet etablerades ekonomistyrning som ett yrkesområde inom industrin. 
Arbetsuppgifterna förefaller i första hand ha kopplats till budget och finansiella 
nyckeltal d v s  att mäta och utvärdera olika aspekter i verksamheten med hjälp av 
siffermodeller. En tänkbar förklaring är att controllers tillkom för att säkerställa och 
förfina den interna styrningen. Detta betonade ytterligare betydelsen av kvantitativa 
avbildningar av verksamheten. 
 
På samma sätt har under de senaste årtiondena fenomen dykt upp som betonar 
kvantitativa aspekter. Tekniker för att förfina tekniska mätningar i verksamheter har 
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särskilt inom industrin dykt upp som nya trender. Att styra produktion och därmed 
ekonomin med bättre beräknings- och organisationsmodeller tycks har varit något av 
inriktningen. Detta ser jag som en fortsättning på en både lång och stark tradition med 
rötter i tillverkande industri som givit en normativ, pragmatisk eller teknisk orientering 
inom ämnesområdet. Min bedömning är att teknik och ekonomistyrning har kommit 
att sammanvävas till ett instrument i olika rationaliserings- och effektivitetssträvanden. 
Ekonomistyrning har i några sammanhang setts som ett verktyg för att förbättra 
effektiviteten. 
 
M&R talar om att i ena änden av en skala så finns tillverkande organisationer där 
framgång utvärderas efter hur väl de hanterar tekniska aspekter av produkt- och 
produktionsfrågor (technical properties of output). Sådana organisationer har 
tyngdpunkten inom tekniska fält. Teknisk effektivitet mätt i kvalitet och kvantitet 
relaterat till producerade produkter kan relativt enkelt mätas och kontrolleras.270 
Effektivitetssträvanden i form av bl a  mätbarhet tycks vara ett viktigt medel att 
säkerställa nödvändiga resurser och överlevnad.  
 
En tolkning är att inom den pragmatiska eller normativa orienteringen finns starka 
inslag av fokusering kring mätbarhet och effektivitet. Ekonomisk styrning tycks ha 
karaktär av en rationell process där effektivare styrning fås genom förfining av 
mätningar och modeller. Detta synsätt tycks främst rymmas inom sammanhang med 
kopplingar till vad som brukar kallas industrin. Vad M&R kallar tekniska fält och 
koppling till effektivitet tycks främst handla om teknikers påverkan på ämnesområdet.  
 
En reflektion blir därför att något av det som hänt inom ämnesområdet har förtecken 
som effektivitet och mätbarhet. Vad som är nytt tycks vara kvantifieringar inom ett 
flertal fenomen av typen JIT, BPR, TQM, ABC och BSC.271  Några av dessa förefaller 
ha karaktär av modell för att uppnå större effektivitet. Dessutom tycks kvantitativa 
aspekter av dessa fenomen stå i fokus. Inom tekniska fält förefaller t ex  ABC främst 
stå för en kvantitativ kalkylmodell snarare än teoretiska resonemang kring aktiviteter 
och drivare. Inom BSC tycks stor vikt läggas vid att förmedla, utveckla och utforma 
kvantitativa indikatorer snarare än resonemang kring samband mellan målsättning, 
strategi och olika verksamhetsperspektiv. Tekniska aspekter eller mätbarhet tycks få 
stor uppmärksamhet inom tekniska fält. Dessa aspekter av ekonomistyrning förefaller i 
sådana sammanhang syfta till att få en effektivitetsskapande roll. Så blir t ex  
siffermodeller av ABC och BSC instrument för att höja effektiviteten.  
 
                                              
270 M&R använder termen efficiency. Jag tolkar att de med detta närmast avser omvärldens bedömning 
av hur väl produkter motsvarar marknadens/konsumenters krav i tekniskt avseende. Min tolkning 
bygger på delar i texten som: When output can be easily evaluated a market often develops, and 
consumers gain considerable rights of inspection and control. In this context, efficiency often 
determines success (sid 354). Annars brukar termen efficiency närmast stå för ”inre effektivitet”, 
produktivitet eller rationalitet. I motsats till termen effectiveness som står för ”yttre effektivitet”, 
ändamålsenlighet eller att göra rätt saker. Se t ex  Frenckner, P, 1989, s 196. 
271 Som den minnesgode läsaren kommer ihåg så står JIT för Just In Time, BPR för Business Process 
Reengineering, TQM för Total Quality Mangement, ABC för Activity Based Costing och BSC står för 
Balanced Scorecard (en förkortning som kanske inte är allmänt vedertagen). 
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Institutionella fält och legitimitet 
 
Någon av ämnesbärarna säger ungefär att industrin är först, sedan kommer 
servicesektorn och sist den offentliga sektorn vad gäller användning av olika 
styrmodeller. Detta kan uppfattas som att service- och offentlig verksamhet har tagit 
efter vad som kommit fram inom industrin. Det som gjorts inom industrin betraktas 
som föredömligt eftersom företagen där ofta är stora, välkända, lönsamma och 
konkurrerar på världsbasis. Det kan vara ett sätt att skaffa sig legitimitet för service- 
och offentlig sektor att anamma modeller och arbetssätt från industrin. På samma sätt 
som industrin bidrar till att ge legitimitet åt innehåll i forskning och undervisning inom 
ekonomistyrningsområdet. 
 
Meyer & Rowan förklarar betydelsen av legitimitet genom att lyfta fram vad de kallar 
rådande rationaliserade koncept (prevailing rationalized concepts). De säger att särskilt 
vissa typer av organisationer drivs till att införliva tillämpningar och procedurer som 
definieras av dessa koncept. Organisationer gör så för att öka sin legitimitet och 
utsikter att överleva oberoende av hur effektivt verksamheten i övrigt fungerar.272 
Ekonomistyrning i sig och olika delar inom den bör i vissa sammanhang kunna ses 
som den typ av koncept som M&R diskuterar. 
 
Legitimitet är enligt M & R viktigt för s k  institutionaliserade fält. För servicenäring 
och offentlig verksamhet torde det därför vara av betydelse att uppmärksamma vad 
som för tillfället är s k  rådande rationaliserade koncept. Av särskilt intresse i detta 
sammanhang är om ekonomistyrning eller element inom den tjänar som sådana 
koncept. Vad tas för givet och legitimerar organisationers agerande som rationellt?  
 
Sammankopplingen med industrin torde ge legitimitet åt ämnesområdet. Genom att 
använda ekonomistyrningsmodeller eller kanske enbart tala om ekonomistyrning 
skapas positiva associationer till industrin. Att göra som ABB, Ericsson eller Tetra Pak 
kan inte vara fel. På så sätt får ekonomistyrning tjäna som skapare av legitimitet för t 
ex  offentlig sektor när den tar upp termen i sitt språkbruk och verksamhet. Ett 
exempel är tillkomsten av Ekonomistyrningsverket som enligt min tolkning för 
offentlig sektor bör vara ett rationellt koncept som ger legitimitet åt verksamheten.273 
 
För delar av tjänstesektorn som t ex  konsultföretag förefaller inte ekonomistyrningen 
ha riktigt samma legitimitetsskapande funktion. Där tycks man istället föredra att 
använda termen verksamhetsstyrning. Den förefaller ge legitimitet åt den egna 
verksamheten på ett sätt som ordet ekonomistyrning inte kan. Genom att sälja kunskap 
kopplat till termen verksamhetsstyrning visar de att de är moderna vilket i sig bör ge 
legitimitet. 
 
Det tycks vara så att termerna ekonomistyrning och verksamhetsstyrning bidrar till 
legitimitet i olika sammanhang. Innehållet i dem behöver för den skull inte vara olika.  
 
                                              
272 Meyer & Rowan, 1977, s 340. 
273 Se Tankeinnehåll, Samtid och Nyare influenser. 
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Även olika företeelser eller delar inom ämnesområdet kan tjäna som skapare av 
legitimitet i olika sammanhang. Användningen av budget får tjäna som exempel. 
Småföretag som vill låna pengar i bank måste kunna visa att de är kreditvärdiga. Ett 
sätt att visa det är att ha upprättat en budget. Företag utan budget torde vid sådana 
tillfällen ha mindre utsikter att få låna än sådana med budget. Enbart genom att 
använda budget visar en företagare ett rationellt företagsekonomiskt beteende. En del 
av budgetens legitimitet ligger förmodligen i att de stora industriföretagen använder 
den som styrmedel. Detta torde varje bankkamrer känna till. 
 
Samtidigt skapar andra företag legitimitet genom att framhålla att de har skrotat sin 
budget. De visar därmed att de är moderna och gör som andra stora företag. De säger 
sig ha skrotat budget men använder samtidigt någon form av affärsplan uttryckt i 
siffror (prognos eller budget). I en del sammanhang förefaller termen budget vara så 
belastad eller förbrukad att legitimitet uppnås genom att skrota den eller genom att 
säga sig ha skrotat den.  
 
För offentlig sektor förefaller det privata näringslivets och särskilt industrins arbetssätt 
och modeller kunna användas för att ge legitimitet. Under senaste decenniet har t ex  
offentlig sektor börjat använda kontoplaner och redovisningsprinciper som hämtats 
från det övriga näringslivet. Likaså används numera inom offentlig sektor 
divisionalisering eller bolagisering med internprissättningar, resultat- och 
lönsamhetsberäkningar. Detta är bara några exempel på att offentlig sektor byter ut 
flera av sina gamla modeller mot nya som hämtas från det privata näringslivet och 
ekonomistyrningen. Tänkbart är att de importerade modellerna i stor utsträckning 
tjänar som skapare av legitimitet snarare än effektivitet i ett förnyelsearbete. 
 
Servicesektorn söker legitimitet också på andra sätt. Konsultbranschen försöker skapa 
legitimitet t ex genom att lyfta fram nyheter. Ett belysande exempel är den business 
som vuxit upp kring ABC och BSC. Konsultbyråer och andra får där legitimitet genom 
att ta upp nyheter från den akademiska världen. Andra serviceföretag skapar legitimitet 
genom att lansera nyheter som t ex  intellektuellt kapital och social kompetens.  
 
Min tolkning är att en vitalisering av ämnesområdet har ägt rum under senare år som 
givit området förnyad legitimitet. Rationaliserade koncept hämtade från 
ekonomistyrningsområdet har också fått större uppmärksamhet inom 
institutionaliserade fält än tidigare. Detta tycks ha bidragit till att området fått ny 
aktualitet och legitimitet. Offentlig sektor är ett fält där en modernisering tycks ha 
skett med hjälp av koncept från ämnesområdet. Ekonomiska modeller och begrepp har 
införlivats och givit vad jag förmodar ett visst mått av legitimitet åt en 
förnyelseprocess. Kopplingen till det privata näringslivet och särskilt industrin torde 
ge legitimitet åt ekonomistyrningen inom detta fält. Även konsultområdet är ett 
institutionellt fält som också tycks ha förstått att tillägna sig legitimitet från nyheter. 
Ett flertal normativa koncept förpackas som nya och termen verksamhetsstyrning 
används för att beteckna innehållet som nytt. Konsulter hämtar legitimitet från vad de 
ser som nyheter och som en följd av detta pockar också de koncept som förs fram på 
en plats inom ämnesområdet.   
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3.  Rationaliserade myter 
 
Inom ekonomistyrningsområdet torde det finnas idéer och föreställningar som tas för 
givna utan att deras riktighet ifrågasätts vid varje tillfälle.274 Det är rimligt att anta att 
det finns ett antal av vad som inom institutionell teori kallas för rationaliserade myter. 
Ett sätt att beskriva dessa myter är att se dem som kognitiva institutioner d v s  de är 
själklara, goda och gemensamma idéer och föreställningar som inte ifrågasätts. De 
påverkar aktörer utan att de behöver vara medvetna om det.275 Inom 
ekonomistyrningen finns föreställningar som inte alltid synliggörs i alla sammanhang. 
De tas för givna. Jag vill här med utgångspunkt från institutionell teori diskutera kring 
några av dessa föreställningar.  
 
M&R lyfter fram tre olika processer som skapar rationaliserade myter i organisatoriska 
strukturer. En av dem hör ihop med utvecklingen av komplexa relationsnätverk.276 I 
takt med att nätverk av relationer i samhällen blir allt tätare så uppstår ett ökat antal 
rationaliserade myter. Några är av generell art som t ex en viss praxis inom olika 
områden. Andra kan vara mera specifika för en bransch som t ex  uppkomsten av 
experter inom verkstadsindustrin och ekonomistyrningsområdet. Min tolkning är att de 
rationaliserade myter som jag lyfter fram inom området kommer ur denna typ av 
processer. I takt med att ämnesområdet har vuxit har relationsnätverken blivit större. 
Grundläggande antaganden och gemensamma utgångspunkter behöver efter hand inte 
ifrågasättas. De utvecklas till vad M&R kallar rationaliserade myter. Jag beskriver här 
tre som jag uppfattar intressanta föreställningar inom ekonomistyrningsområdet som 
rationaliserade myter.  
 
 
Möjligt att styra 
 
En gemensam föreställning som enligt min tolkning har karaktär av rationaliserad myt 
är att det är både möjligt och önskvärt att kunna styra verksamheter. Ämnesområdet 
bygger på detta antagande.277 Den styrning som det är fråga om har också ekonomiska 
förtecken. 
 
Bara en av ämnesbärarna förefaller beröra denna myt när han talar om de förändringar 
som skett inom området. Han menar dels att det numera är svårt att dra gränser för vad 
som är verksamheter och företagsledningar (management). Ett exempel som han lyfter 
fram är att organisationer interagerar och samarbetar vilket gör det svårt att identifiera 

                                              
274 Detta torde gälla ämnesområdet som helhet d v s alla de tidigare diskuterade sammanhang i vilka 
jag uppmärksammat att ekonomistyrning förekommer. 
275 Meyer & Scott, 1983.   
276 Den andra processen kopplar M&R till graden av kollektiv organisering hos omgivningen och den 
tredje till organisationers strävan att påverka sin omgivning. För en utförligare beskrivning se Meyer 
& Rowan, 1977, s 347-348.  
277 Miller använder (i Hopwood & Miller, 1994, s 3) termen rationales för att diskutera kring logiska 
grunder som t ex  effektivitetssträvanden vilka kopplas till och berättigar accounting. På motsvarande 
sätt torde myten om att det är möjligt och önskvärt att kunna styra kopplas till ekonomistyrningen. 
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gränser för vad som är styrbar verksamhet. Om två företag samverkar i en verksamhet 
så blir också två management inblandade. Vems ekonomistyrning blir det då? Han har 
också en invändning mot tron om att det är möjligt att kunna styra i den utsträckning 
som han menar traditionell ekonomistyrning har som grundläggande antagande. Hans 
uppfattning är att vissa saker är givna och institutionellt betingade vilket gör att det är 
svårt att påverka handlingar i en organisation. Enligt honom kan kausaliteten i de 
modeller som ekonomistyrningen använder ifrågasättas. Min tolkning är att han hyser 
tvivel angående möjligheten att kunna styra.  
 
Föreställningen eller myten om att kunna styra ifrågasätts alltså av en ämnesbärare. 
Hans uppfattning om att möjligheterna till styrning är begränsade ger också 
konsekvenser för hans syn på ämnesområdet. Han uppfattar att det vitaliserats och 
förändrats så dramatisk att han gärna skulle vilja se ett nytt namn eller flera olika namn 
på området. Jag uppfattar att de andra inte på samma sätt ifrågasätter möjligheterna att 
kunna styra. Tvärtom pekar deras sätt att tala om ekonomistyrning mot att de tar för 
givet att det är möjligt att styra. De talar t ex  om olika aspekter och olika definitioner 
av styrning utan att ifrågasätta på samma sätt som den förste ämnesbäraren. 
 
Min tolkning är att myten kring styrningen tycks vara central för ämnesområdet och 
just därför inte ifrågasätts på allvar av ämnesbärarna.  En reflektion är att själva myten 
om möjligheterna till styrning kanske är starkare än de reella möjligheter till styrning 
som ämnesområdet erbjuder. En annan är att vad som hänt inom området inte främst 
förefaller röra grundläggande antaganden om att kunna styra. Det finns dock röster 
som på allvar vill diskutera detta. En konsekvens av en sådan diskussion och ett mera 
allmänt ifrågasättande skulle kunna bli att ekonomistyrningen som ämnesområde 
splittras upp i delområden eller helt försvinner. För närvarande tycks dock den 
förnyelse som ägt rum röra andra frågor än att ifrågasätta den rationaliserade myten 
om att kunna styra med ekonomiska förtecken.     
 
 
Illusion av exakthet 
 
En annan rationaliserad myt som jag uppfattar lever inom ämnesområdet är illusionen 
av exakthet.278 Den upprätthålls och manifesteras genom olika former av 
kvantifieringar. Det är framför allt fråga om att relevanta aspekter i en verksamhet bör 
kvantifieras i monetära avbildningar. Ämnesområdet har i detta avseende ett arv från 
tidig eller traditionell ekonomistyrning vilken till stor del präglades av strävanden att 
skapa enhetliga och kvantifierbara modeller. Monetära avbildningar och modeller 
tycks tidigare ha varit centrala beståndsdelar. Jag har belyst detta fenomen bl a  i 
termer av en teknisk orientering. 
 

                                              
278 Jfr Hopwood & Miller, 1994, s 2-5. Där beskrivs tre olika aspekter av accounting; teknologi, 
logiska grunder och ekonomisk domän. En betoning av accounting som teknologi lyfter fram områdets 
kvantifieringar av händelser och processer och därigenom dess förmåga att skapa synlighet. En 
ekonomisk norm införs som referenspunkt. 
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Några ämnesbärare fokuserar monetära avbildningar av verksamheter när de beskriver 
vad de uppfattar som en kärna inom området. Min tolkning är att de ser monetära mått 
som centrala kommunikatorer. Andra kan tänka sig även icke-monetära avbildningar i 
form av mätbara indikatorer. En tredje grupp ser kärnan som både en mätbar och en 
icke-mätbar del. De använder olika termer för att beskriva denna uppdelning. 
Gemensamt för alla ämnesbärarna tycks dock vara att de anser att ekonomistyrningen 
innehåller kvantifieringar. En försiktig tolkning av berättelserna är att denna aspekt 
tycks ha minskat i betydelse under de senaste decenniet. Detta torde i första hand gälla 
monetära avbildningar. Ekonomistyrning tycks dock fortfarande för de flesta innebära 
en hantering av siffror.  
 
En vanlig innebörd i ordet ekonomi är hushållning med resurser. Ämnesområdet bör 
därför kunna ge svar på frågor kring denna hushållning. Svaren bör också vara 
trovärdiga för att vara användbara. Kravet på trovärdighet och användbarhet leder till 
krav om exakthet d v s  mätbarhet. Genom att ekonomistyrningen tillhandahåller 
mätbarhet i modellerna etableras och förstärks myten om att det är möjligt att mäta 
aspekter av företags verksamhet. Kraven på exakta svar gör att en myt etableras om att 
det är möjligt att mäta vilket gör att själva mätningarna inte behöver ifrågasättas. 
Aktörer tar för givet att kvantifieringarna ger en tillförlitlig bild av verksamheten. 
 
Ämnesområdets trovärdighet skulle troligtvis vara liten om det gav utsagor som t ex  
att en verksamhet har kommit ur kurs eller att försämringar har skett. Däremot ökas 
trovärdigheten t ex  genom att säga att det finns en budgetavvikelse som är 20.138 
kronor eller att andelen nöjda kunder har minskat med 12,7%. Det räcker alltså inte 
med att ange förändringar i verbala termer. Kvantifierade utsagor ger intryck av 
exakthet och trovärdighet med hjälp av myten om att det är möjligt att mäta med hjälp 
av modeller inom ekonomistyrningen. 
 
Jag ser alltså föreställningen om att området ger exakta avbildningar av vad som 
händer i en verksamhet och i form av siffror som en rationaliserad myt. Ämnesbärarna 
tycks också uppfatta att denna aspekt finns vid sidan av andra med en tydligare icke-
kvantifierbar inriktning. En reflektion är att den kvantifierbara aspekten tycks vara 
nödvändig för att områdets företrädare över huvudtaget ska kunna komma till tals både 
i teoretiska och praktiska sammanhang. Siffrorna ger ekonomistyrningen vad någon 
kallade för sändningsutrymme (legitimitet) i verksamheten. Kvantifierbara 
avbildningar tycks vara nödvändiga för att öppna vägen för dialog kring icke-
kvantifierbara aspekter i en verksamhet. Den rationaliserade myten om exakthet tycks 
få tjäna som dörröppnare för andra och kanske mera nyanserade resonemang kring 
styrning av verksamheter. Utvecklingen under senare år inom ämnesområdet med 
modeller där kvantifieringar står i fokus har därför inte bara förstärkt den 
rationaliserade myten om ekonomistyrningens exakthet utan har samtidigt också 
öppnat upp för andra icke-kvantifierbara aspekter inom området.  
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Tilltro till marknadsmekanism 
 
En tredje föreställning med karaktär av rationaliserad myt uppfattar jag vara en tillit 
till marknadslösningar. Utbud och efterfrågan förefaller ses som en effektivare 
regulator eller mekanism än andra lösningar (t ex  politiska eller administrativa) för 
dimensionering eller styrning av verksamheter.   
 
Ett tecken på denna föreställning som jag uppfattar finns i ämnesbärarnas berättelser är 
att de till allra största delen illustrerar sina utsagor med exempel från konkurrensutsatta 
verksamheter. De har alla forskningserfarenheter från både privat näringsliv och från 
offentlig sektor. Trots det så är deras berättelser impregnerade av termer som enligt 
min tolkning i första hand hör hemma i tillverkningsindustrin och det privata 
näringslivet. Några exempel på nyckelord som finns i det flesta berättelserna är 
konkurrenskraft, konkurrenssituation, varumärke, kundvärde, kundrelation, 
marknadsvärde, marknad, marknadsföring, företagsledning, management, 
divisionalisering, resultatenheter, räntabilitet, effektivitet, lönsamhet och 
företagsidentitet. Det tycks ligga nära till hands att använda termer som dessa. De 
förefaller vara en gemensam referensram eller språklig kod. Det är kanske möjligt att 
tala om ett företagsekonomers fackspråk där termer relaterade till marknad och 
konkurrens tycks inta centrala positioner. Språket förefaller spegla en rationaliserad 
myt som innebär en tro på marknadslösningar. Myten förefaller ha institutionaliserats 
och ingår därför som en självklar del i företagsekonomers föreställningsvärld. 
 
Varken det s k  privata näringslivet, tillverkningsindustrin, serviceföretag eller företag 
inom konkurrensutsatta marknader kan göra anspråk på ensamrätt till termer av detta 
slag. Många av ovanstående termer används även inom offentlig sektor eller företag 
som verkar på reglerade marknader. De torde dock ha sitt ursprungliga 
användningsområde främst inom tillverkande industri. Termer som beskriver eller 
förutsätter konkurrens uppkommer rimligen inte t ex  inom politisk styrda 
organisationer. De tjänar där möjligen syften som t ex  att ge legitimitet eller lyfts fram 
som viktiga komponenter för att ange riktning i en omvandlingsprocess. 
 
Min tolkning är alltså att det inom ämnesområdet finns en tilltro till marknadslösningar 
som har karaktär av rationaliserad myt. En reflektion är att detta bör ha implikationer 
för de nya tillämpningsområden eller sammanhang som tillkommit. Främst kanske för 
offentlig sektor. Tilltron till marknadslösningar finns enligt min tolkning inbakad i 
ämnesområdet. Det gör att när t ex  offentlig sektor anammar ekonomistyrning eller 
modeller från området så torde den samtidigt också få ta del av den rationaliserade 
myten om marknadslösningar. Jag ser därför inte ekonomistyrningen som en neutral 
företeelse i detta avseende. I sammanhang som offentlig sektor bör det därför vara av 
stor vikt att synliggöra denna myt, förhålla sig till den och använda ekonomisk 
styrning utifrån sina egna villkor.279  
 

                                              
279 För exempel kring detta se t ex  Ljung m fl, 1998, s 65-70.  
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Jag vill i anslutning till detta också kort diskutera kring olika typer av relationer inom 
den akademiska världen som underhåller och sprider de föreställningar som jag ser 
som rationella myter. Ekonomistyrare i allmänhet och särskilt några av dem som ingår 
i denna studie är enligt min tolkning nyckelpersoner i dessa relationer. Deras påverkan 
torde främst vara av generell art i form av expertis inom området. En något mera 
specifik karaktär torde kurser i ekonomistyrning och examinationsprocesser i samband 
med dem ha. Studenter tar del av olika synsätt knutet till området via lärare, andra 
studenter, litteratur, tentamen, praktikfall, uppgifter etc. Innehåll i ämnesområdet 
förmedlas utifrån ett flertal infallsvinklar och med olika belysning där vissa 
grundläggande beståndsdelar eller antaganden får bilda utgångspunkt. Några av dem 
torde vara de utgångspunkter eller rationaliserade myter som jag tidigare diskuterat.  
 
Det ligger i myters natur att de tas för givna eller åtminstone inte ifrågasätts i varje 
enskilt sammanhang. Det som tas för givet behöver inte uttryckas explicit.280 För att 
belysa hur sådant som tas för givet (de myter som jag diskuterat) trots allt sprids på 
olika sätt vill jag ge några exempel. Något av detta tycker jag mig nämligen kunna se i 
kursplaner från olika universitet och högskolor. Ett exempel är tron om att det är 
möjligt att styra (den första myten) som enligt min tolkning tas för givet i 
kursbeskrivningarna (mina kursiveringar): 
 

”Anpassning av ekonomiska modeller till individers beteende i olika beslutssituationer 
för att uppnå optimala styreffekter.” (Ekonomistyrning II, 5 poäng, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet) 
 
”Där uppmärksammas även att styrning inte bara sker extrovert (genom finansiella tal) 
utan i ökad omfattning kan tänkas ske genom introvert (”inifrån”) styrning. (Företagets 
styrning, 5 poäng, Uppsala universitet) 
 
”Ekonomistyrning i ett företag är en process som syftar till att skapa nya värden….” 
(Ekonomistyrning III 5,0 poäng, Luleå tekniska universitet) 
 
”Styrning utövas genom olika medel.” (3513 Ekonomistyrningens grunder, 
Handelshögskolan i Stockholm) 

 
Något av illusionen om ekonomistyrningens exakthet och mätbarhet (den andra myten) 
tycker jag mig också kunna spåra i beskrivningarna av kursinnehåll: 
 

”De centrala begrepp som behandlas i kursen ger en introduktion till ekonomistyrning, 
ett sammanfattande namn på delområden inom företagsekonomi där redovisning, 
budgetering, kalkylering och finansiering ingår. Gemensamt för dessa områden är att de 
behandlar hur ekonomiska mått för företagets interna styrning och planering tas fram.” 
(Ekonomistyrning, 1-5 poäng, FekA20, Karlstads universitet) 
  
” – hur kostnads- och intäktsanalyser används för beslutsfattande samt hur kalkyler 
ingår i företagets styrsystem.” (Ekonomistyrning, 1-5 poäng, FekA20, Karlstads 
universitet) 
 

                                              
280 Latour, 1998, s 20,  talar om ”vad som kan stoppas i svarta lådor och vad som förblir öppet för 
framtida underhandlingar”. 
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”Styrningen handlar sedan i stor utsträckning om att fördela ekonomiska 
ansvarsområden och utveckla mått för dessa” (Företagets styrning, 5 poäng, Uppsala 
universitet) 

 
”Kursen vill upparbeta en helhetssyn om företagets interna planering och styrning och 
lära studerande förstå redovisningsmodeller för företagets interna styrning.” (Moment 
4 Intern redovisning och budgetering, 5 poäng, Företagsekonomi A, Umeå universitet) 

 
Något av orienteringen mot marknad och konkurrensutsatta företag (den tredje myten) 
visas enligt min tolkning i några formuleringar: 
 

”Ge insikter i hur företagsledningar planerar, styr och kontrollerar verksamheter (den 
första myten) inom främst produktions-, tjänste- och handelsföretag.” (Moment 4 Intern 
redovisning och budgetering, 5 poäng, Företagsekonomi A, Umeå universitet) 
 
”Ekonomistyrning i tjänste- och serviceföretag samt kunskapsföretag.” 
(Ekonomistyrning II, 5 poäng, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) 

 
Att beskrivningar av innehåll i kursplaner förefaller ta för givet vissa grundläggande 
utgångspunkter behöver inte innebära att det kursinnehåll som förmedlas i övrigt också 
tar samma utgångspunkter som givna. Oavsett överensstämmelse mellan kursplaner 
och kursinnehåll så torde formuleringar av ovanstående typ tjäna som en del i 
spridningen av rationaliserade myter inom utbildningsområdet. 
 
 
4.  Isomorfism 
 
En förutsättning för att kunna samla likartade frågor och innehåll till ett ämnesområde 
torde vara en likformighet i olika avseenden. Nyheter bör t ex  kunna relateras till och 
helst inordnas i gängse föreställningar kring området. Annars torde risken finnas att 
det spricker. Det torde därför finnas krafter som verkar för att aktörer förhåller sig på 
ett någorlunda likartat sätt till nya fenomen. Detta ser jag som en av flera förklaringar 
till att ekonomistyrningen trots att mycket förefaller ha hänt inom området under 
senare år fortfarande betraktas som ett ämnesområde. Bestående krafter tycks verka för 
att t ex  nyheter ses på ett likartat sätt och därmed att ämnesområdet lever vidare.  
 
Jag vill här med hjälp av institutionell teori diskutera något kring de krafter som verkar 
för likformighet. Inom institutionell teori kallas denna typ av fenomen för isomorfism. 
Den innebär i korthet en homogeniseringsprocess eller strävan mot likformighet som 
ett sätt att åstadkomma överlevnad och framgång för institutioner.281  
 
Jag har tidigare berört frågor kring professionalisering när jag diskuterade kring 
ämnesbärarna som personer och i samband med diskussionen om controllers och 

                                              
281 Se t ex  Powell & DiMaggio, 1991, s 66-74, där de diskuterar kring olika drivkrafter för 
isomorfism. De skiljer mellan en konkurrens och en institutionell typ av isomorfism och inom den 
senare identifierar de tre olika drivkrafter bakom organisatoriska fälts likformighet: tvingande 
(coercive), imiterande (mimetic) och normativ (normative).      
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ekonomers arbetsuppgifter.282 Professionalisering är en av de krafter som enligt 
institutionell teori verkar för likformighet och den tycks förekomma både i teoretiska 
såväl som praktiska sammanhang.283 Jag väljer att i den fortsatta framställningen ta upp 
några som jag uppfattar intressanta aspekter kring professionalisering och isomorfism 
inom det akademiska fältet och ämnesområdet.  
 
Universitets- och högskoleväsendet spelar en viktig roll vad gäller att förmedla 
föreställningar kring ekonomistyrningen. Det är rimligt att anta att ämnesbärarna också 
är betydelsefulla aktörer vad gäller en professionalisering av ekonomer, controllers 
eller ekonomistyrare i privat näringsliv, offentlig verksamhet och inom den 
akademiska världen. De torde i hög grad vara delaktiga vad gäller att förmedla rådande 
föreställningar. De påverkar andra aktörer på samma sätt som de själva blivit 
påverkade att anamma den akademiska världens särart eller gemensamma kod vad 
gäller t ex  språkbruk, föreställningar och normer. Flertalet av dem har i princip hela 
sin yrkeskarriär mer eller mindre inom det akademiska systemet. De har efter avslutad 
akademisk grundutbildning fortsatt som forskare och sedan stannat inom fältet. Ett 
organisatoriskt fält befolkat av aktörer som förstått att tillägna sig gemensamma 
tankekonstruktioner, språk och föreställningar. 
 
Grundläggande kurser i ekonomi- och teknikerutbildningar torde stå för en gemensam 
bas i professionaliseringen av ekonomistyrare i vid mening. Efter ett visst antal kurser 
förutsätts studenter ha teoretiska insikter och färdigheter inom området och därmed 
möjligheter att via en ekonomexamen eller ingenjörsexamen göra anspråk på att 
yrkesmässigt få arbeta med frågor som rör företagsekonomi och ekonomistyrning. I 
den mån de aktörer jag benämner ämnesbärare bidrar till denna kognitiva bas är det 
kanske främst som läroboksförfattare. Läroböcker tycks fortfarande till stor del 
användas för att föra ut grundläggande tankar och föreställningar till en stor krets av 
studerande. Grovt förenklat skulle jag vilja beskriva innehållet i grundläggande kurser 
som ett sätt att föra ut ett företags- eller företagandeperspektiv. För att till fullo förstå 
och behärska den gemensamma kognitiva basen ingår även att tillägna sig fackord och 
modeller. Några få läroböcker och läroboksförfattare förefaller ha en central roll vad 
gäller att lyfta fram ett gemensamt perspektiv och gemensamma uttrycksmedel.284  
Detta torde innebära en homogenisering av grundutbildningen. Grundutbildningars 
inslag av yrkesutbildning innebär en professionalisering vilket leder till likformighet d 
v s  företagsekonomer och ekonomistyrare uppfattas av omvärlden som homogena och 
likriktade vad gäller t ex  språk, föreställningar, värderingar och idéer. 
 
Även de personer som väljer att fortsätta inom det akademiska systemet som forskare 
genomgår en process av professionalisering. Efter avslutad forskarutbildning bör en 

                                              
282 Se t ex  Sammanhang och Några tankar kring praktiska sammanhang, Några tankar kring 
teoretiska sammanhang samt Reflektioner kring sammanhang. Även Tankeinnehåll och de delar som 
berör controllerarbete som t ex  Controllern – ett nytt yrkesområde samt Controllern som 
ekonomistyrningens ambassadör.  
283 Se t ex  Carruthers, 1995, Powell & DiMaggio, 1991, och Ahrne & Hedström, 1999. 
284 Grundläggande läroböcker som t ex  Olsson & Skärvad, 1997, Företagsekonomi 99, förefaller ha en 
frekvent användning inom högskolors och universitets företagsekonomiska grundkurser.  
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forskare kunna visa att han/hon har tillägnat sig, känner till, förstår och behärskar 
rådande synsätt, föreställningar och modeller. Ämnesbärarna som handledare och 
publicerande forskare torde ha viktiga roller vid förmedlandet och formandet av denna 
kognitiv bas i professionaliseringen av nya forskare och lärare. Flera nämner att det 
finns en svensk eller nordisk forskningstradition som innebär en stark empirisk 
förankring med närhet och öppenhet till företag. Denna tradition torde ingå i 
professionaliseringsprocessen för att bli forskare och därmed också i de drivkrafter 
som verkar för en likformighet inom forskningen. Vägen från student till forskare 
börjar med att från andra ekonomer lära sig ekonomi, från att vara den handledde till 
att bli handledare och från doktorand till doktor; en process med inslag av konformitet 
och likriktning.  
 
Den formella utbildningen ses inom institutionell teori som en viktig producent av en 
kognitiv bas som ger vad de kallar isomorfism eller likformighet.285  Universitet lyfts bl 
a  fram som viktiga institutioner för att sprida gemensamma normer för vissa grupper 
som t ex  företagsledare. Institutionell teori lyfter också fram en annan aspekt av 
professionalisering som en källa till isomorfism; professionella nätverk. 
Professionaliseringen har alltså två aspekter. Dels den formella utbildningen vilken 
utgör en kognitiv bas och dels en spridning av nyheter via professionella nätverk.   
 
En av ämnesbärarna i denna studie säger att de möter varandra i flera olika 
sammanhang. Han talar om ”umgänge hela tiden”, påpekar att de ”sitter tillsammans i 
alla möjliga sammanhang” och säger att det är klart att de påverkar varandra.286 Jag 
föreställer mig att de möter varandra t ex  på konferenser, i samband med uppdrag som 
sakkunniga och i betygsnämnder samt i olika kommittéer och utredningsuppdrag. De 
deltar som aktörer i vad jag tolkar som professionella nätverk där en gemensam 
nämnare är företagsekonomiska- eller ekonomistyrningsfrågor. Via dessa forum sprids 
information om vad som sker inom området både vad gäller innehåll och aktörer. Den 
information och överblick som dessa nätverk ger torde utgöra en drivkraft mot 
likformighet eller isomorfism. Likformighetsprocessen torde också göra att personer 
som inte är etablerade i dessa nätverk kan uppfatta ämnesbärarna som representanter 
för det bestående eller etablissemanget i negativ bemärkelse. 
 
Inom det akademiska fältet finns flera olika yrkeskarriärer. Det är möjligt att göra  
karriär inom administration, forskning och undervisning. Systemet har etablerade 
benämningar för både kompetens- och tjänstenivåer vilka alla torde verka i 
likformighetens tecken. Flertalet av de ämnesbärare som ingår i denna studie har valt 
forskningen som yrkeskarriär. De restriktioner och därmed likformighetsdrivande 
krafter som finns i forskningskarriärer kanske bäst beskrivs i termer av meritering. 
Från en forskarexamen (doktor) krävs ytterligare meritering för att få kompetens som 
docent och i nästa steg möjlighet att inneha en professur. En majoritet av 
ämnesbärarna har meriterat sig för och innehar professorstjänster. Meritering och 

                                              
285 Framställningen kring professionalisering bygger på Powell & DiMaggio, 1991, 70-74. 
286 Ämnesbärare C. 
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socialisation förefaller inom den akademiska världen gå hand i hand.287 Deras meriter 
har mer eller mindre fortlöpande blivit granskade och bedömts som tillfredsställande 
av andra akademiker. Handledning, sakkunniggranskning, betyg, opponentskap, 
betygsnämnd, review-förfarande till tidskrifter och konferenser torde alla verka i 
likformighetens anda. De torde vara krafter som skapar isomorfism på det sätt 
institutionell teori diskuterar. Därmed inte sagt att resultatet av 
homogeniseringsprocessen skapar individer med likformigt sätt att t ex  se problem. 
Tvärtom ingår kritiskt tänkande och ifrågasättande av etablerade sanningar som en del 
i meriteringen och socialisationen. Isomorfismen torde främst istället verka vad gäller 
ramar för tänkande och utveckling av kunskap på en makronivå; s k paradigm eller 
diskurser. På den nivån kan ämnesbärarna i denna studie förväntas ha bidragit till att 
generera de föreställningar som finns kring området. Jag uppfattar isomorfismen som 
en bidragande orsak till att själva ämnesområdet uppstått liksom att den skapat 
restriktioner och ramar vad gäller yrkeskarriär inom området. 
 
Min tolkning är att de yrkeskarriärer som finns inom den akademiska världen också 
påverkas av de mekanismer som inom institutionell teori lyfts fram för att påvisa 
normativ isomorfism.288 En mekanism som tycks spela roll i detta avseende är sortering 
eller urskiljning av personal (filtering of personel). Det innebär att vissa yrkeskarriärer 
är omgärdade av restriktioner vad gäller tillträde och genom hela karriärstegen. Så 
genomgår t ex  individer inom organisatoriska fält en socialisation i enlighet med 
allmänna förväntningar om personligt uppförande, lämplig klädsel och språkbruk. 
Personer som utvalts utifrån vedertagna attribut tenderar att se problem på ett likartat 
sätt, ser samma procedurer och strukturer som normativt sanktionerade och legitima 
samt närmar sig beslut på ett likartat sätt. Särskilt när organisatoriska fält är likartade 
tycks socialisationsprocessen fungera som en likriktande kraft. 
 
Jag tycker mig kunna spåra en viss informell statusordning mellan olika lärosäten i 
ämnesbärarnas berättelser.289  Högst status förefaller de två lärosäten ha som jag 
tidigare benämnt Alfa och Beta. Den informella rangordningen tycks främst knytas till 
aktörer och deras aktivitetsgrad inom ekonomistyrningen. Alfa och Beta förefaller 
också  producera eller attrahera aktörer med högst status inom ämnesområdet. En 
majoritet av ämnesbärarna innehar nämligen tjänster vid dessa två lärosäten. I deras 
berättelser förekommer också ett flertal namn vid andra skolor och diskussioner kring 
inriktningen på deras bidrag till området. Utsagorna ger ett intryck av att det runt om i 
landet finns ett visst engagemang kopplat till området men inte i samma omfattning 
som vid Alfa och Beta.290 Alfa och Beta samt aktörerna där förefaller ha ledande 

                                              
287 Enligt Nationalencyklopedin (band 17, s 27-28) används ordet socialisation inom sociologin bl a  
för att beteckna förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en 
personlighet. 
288 Avsnittet bygger på Powell & DiMaggio, 1991, s 66-74. 
289 Någon formell skillnad mellan ekonomistyrningen vid olika universitet och högskolor finns inte 
vad jag vet. Ett visst antal poäng inom området är formellt lika mycket värda oavsett varifrån de 
kommer inom den akademiska världen. 
290 En tolkning är att detta är ett resultat av mitt sätt att välja ut ämnesbärare. 
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positioner inom fältet.291 En tolkning är att personer med ambitioner att göra karriär 
söker sig dit. De tjänster som utlyses där torde locka många kvalificerade sökanden. 
Likaså torde deras policy och strukturer kopieras av andra lärosäten. Det kan t ex  
tänkas att programstruktur, kursutbud, kursinnehåll och kurslitteratur vid Alfa och 
Beta kopieras av andra högskolor och universitet. Alfa och Betas högstatusposition 
torde därmed bilda en kraft som bidrar till isomorfism inom området. 
 
Även vad gäller aktörer så uppfattar jag att det i berättelserna finns en antydan till 
informell statusordning. Den tycks i första hand knytas till det anseende som olika 
aktörer skaffat sig via graden av aktivitet inom fältet. Störst anseende förefaller de 
aktörer ha som fortlöpande publicerar forskningsrapporter och annan litteratur med 
koppling till ämnesområdet och minst de som ägnar sig åt administrativa uppgifter 
eller undervisning. Det är inte förvånande att ämnesbärarna inom Alfa och Beta 
inbördes nämnder varandra som exempel på personer med insikt inom 
ekonomistyrningsområdet.  
 
Enligt institutionell teori finns det flera positiva värden i att sträva efter isomorfism. 292  
Likformigheten eller isomorfismen mellan organisationer premieras på så sätt att den 
underlättar kontakter mellan dem, gör det möjligt att attrahera karriärinriktade aktörer 
från andra organisationer, gör det möjligt för organisationer att bli uppfattade som 
legitima och ansedda samt att organisationer på så sätt passar in i de administrativa 
kategorier som definierar kvalifikationer för offentlig finansiering och privata uppdrag. 
Detta behöver dock inte innebära att organisationer som anammat likformighet är 
effektivare i det de gör än andra icke-likformiga organisationer. Det förefaller också 
finnas ett generellt mönster vad gäller normativ isomorfism. Organisatoriska fält som 
innehåller en stor andel yrkeskunniga aktörer drivs primärt av konkurrens om status. 
Prestige och resurser är huvudelement när det gäller att attrahera arbetskraft. Det är 
enligt institutionell teori en process som uppmuntrar till likformighet eller isomorfism. 
 
En reflektion är att det är möjligt att diskutera kring vad som hänt inom 
ekonomistyrningen i termer av isomorfism. Ämnesområdet tycks i teoretiska 
sammanhang på olika sätt ha plats för nya fenomen. Ämnesbärare vid Alfa och Beta 
(universitet och högskolor med hög status) förefaller se ekonomistyrning som en vid 
term d v s  det finns plats för nyheter inom området.293 Aktörer knutna till Alfa och 
Beta skriver böcker, artiklar, deltar i konferenser o s v  och på så sätt sprids deras 
förhållningssätt ut över den akademiska världen. Detta torde ge signaler till andra 
universitet och högskolor om hur de förhåller sig till nya fenomen. Det finns enligt 
institutionell teori flera förtjänster med att anpassa till vad som kallas rådande 
rationaliserande koncept hos högstatusorganisationer. Att t ex ge samma kurser, 
anordna liknande seminarier och konferenser och att förhålla sig till nyheter på samma 

                                              
291 Urvalet av ämnesbärare i denna studie startade med de två personer vars publikationer var mest 
refererade i färska avhandlingar. Dessa personer har sin yrkesmässiga hemvist vid Alfa respektive 
Beta. 
292 Framställningen i detta avsnitt bygger på Powell & DiMaggio, 1991, s 73-74. 
293 Ämnesbärare F karaktäriserar ekonomistyrningen som ett ”vitt begrepp”  
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sätt som Alfa och Beta är olika sätt för andra universitet att uppfattas som legitima, 
passa in i administrativa kategorier och få finansiering och forskningsuppdrag. 
 
Något av vad som hänt inom ekonomistyrningen förefaller vara att rationaliserade 
koncept av typen BSC och ABC har fått uppmärksamhet i olika sammanhang. I 
undervisningssammanhang tycks det finnas ett likartat förhållningssätt till dessa. 
Grundläggande undervisningsnivåer tar upp och tar till sig dem medan fördjupande 
undervisning och forskning snarare tycks hålla en viss kritisk distans till dem. En 
tänkbar drivkraft bakom detta kan vara vad som inom institutionell teori kallas 
normativ isomorfism. En likriktning sker inom organisatoriska fält främst genom den 
professionalisering som äger rum inom olika yrkesgrupper. Yrken utsätts för samma 
likformighetstryck som organisationer. I första hand adjunkter verkar på 
grundläggande utbildningsnivåer, lektorer på fördjupande och docents- och 
professorskompetenta på forskande nivåer. Universitet och högskolor agerar därför på 
likartat sätt vad gäller ekonomistyrning på olika utbildningsnivåer.  
 
Även i praktiska sammanhang tycks det finnas en isomorfism vad gäller nyheter inom 
ekonomistyrningsområdet. Ett intryck är att storföretag av typ ABB, Ericsson och 
Volvo tycks ta till sig  de flesta nyheterna inom området.294 I vilken utsträckning de 
faktiskt använder nya modeller och framgångskoncept på det sätt som det ibland 
framställs i olika sammanhang förefaller dock osäkert. Andra företag tycks dock följa 
efter. Termer som t ex  Balanced Scorecard tycks ibland få tjäna som samlande etikett 
för vad som bedöms vara viktigt i ett förändringsarbete. Praktiker förefaller anamma 
rådande rationaliserade koncept som ett sätt att t ex  hantera osäkerhet. Inom 
institutionell teori kallas detta för mimetisk isomorfism.295 Den grundar sin kraft på 
osäkerhet. Organisationer gör som andra d v s  en process som leder till likformighet 
genom att organisationer imiterar varandra. Framgångskoncept tycks få en tendens att 
kopieras av andra särskilt om osäkerhet råder inom ett organisatoriskt fält. 
Framgångsrika organisationer påverkar på så sätt aktörers föreställningar. Konsulter, 
branschorganisationer, utbildningssystem o dyl  deltar i spridningen av föreställningar 
kring ekonomistyrningen och de vinner därmed också terräng inom ämnesområdet. 
 
  
5.  Isärkoppling  
 
Jag har tidigare diskuterat en del kring effektivitet och legitimitet. Institutionell teori 
hävdar att det finns en motsättning mellan dessa särskilt inom institutionella fält. Ett 
sätt att hantera denna är att koppla isär dessa aspekter. Man talar om isärkoppling eller 
decoupling.296 De rationaliserade myterna kommer annars i konflikt med den tekniska 
effektiviteten.297  Man hävdar att formella strukturer som hyllar institutionaliserade 

                                              
294 ABB s projekt Evita och T50 torde t ex  vara välkända även utanför företaget.  
295 Detta kallas ibland för härmande eller imiterande isomorfism. Se t ex  Scott, 1995, s 44-45. 
296 Se Meyer & Rowan, 1977, 354-359. 
297 Framställningen i detta avsnitt bygger på Meyer & Rowan, 1977, s 354-359 och på Meyer & 
Rowan i Powell & DiMaggio, 1991, s 56-60. I huvudsak är det fråga om samma text men vissa smärre 
omarbetningar finns i texten från 1991 jämfört med den från 1977.  
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myter skiljer sig från strukturer som agerar effektivt. Organisationer som följer 
institutionella regler tvingas inse att legitimerande strukturer enbart innebär kostnader 
från effektivitetssynpunkt. Båda delarna tycks dock finnas i organisationer och 
konflikten eller inkonsekvensen dem emellan löses upp på två olika sätt. Jag diskuterar 
här med utgångspunkt från tankarna kring den ena av dessa två anpassningsstrategier 
(isärkoppling) för att belysa vad som hänt inom ekonomistyrningen.298 I första hand 
utgår jag  från de uppdelningar som jag tidigare lyft fram och diskuterar kring en 
eventuell isärkoppling av själva ämnesområdet.299   
 
Min tolkning är att ämnesbärarna antyder någon form av tankemässig uppdelning av 
innehållet i ämnesområdet genom att de beskriver två delar. Detta behöver i sig inte 
innebära att delarna är isärkopplade på det sätt som beskrivs inom institutionell teori 
men visar enligt min tolkning att olika betoning eller synsätt kan användas för att 
belysa en utveckling. De uppdelningar som jag diskuterar är: formell – informell del, 
monetära rapportsystem – komplettering samt hård – mjuk sida.  
 
En av ämnesbärarna talar om två ekonomier i organisationer. Den ena avspeglas i de 
formella systemen medan den andra tycks leva sitt eget liv vid sidan om. Han 
exemplifierar sin berättelse bl a  med hur japanska företag skapar osynliga buffertar 
för oförutsedda händelser samtidigt som verksamhetsfilosofin i övrigt lyfter fram 
Lean-production och andra managementideal med likartad inriktning. Jag har beskrivit 
detta som en formell och en informell del. En viktig förutsättning för en informell 
ekonomi vid sidan om den formella torde vara att ledningen inte känner till 
förhållandena. En annan torde vara att informella företeelser är ”tillåtna” eftersom de 
formella systemen inte förmår hantera de inkonsekvenser som finns i praktisk 
verksamhet. En isärkoppling av ekonomistyrningen i en formell och en informell del 
för alltså med sig att antagandet om att de formella systemen verkligen fungerar inte 
behöver prövas. Den informella eller andra ekonomin kan användas för att backa upp 
den formella ekonomin.  
 
Just att aktiviteter utförs bortom ledningens räckvidd eller sfär tycks vara ett tecken på 
en isär-kopplings-process.300 Likaså tycks det finnas två tydliga fördelar för 
organisationer att hålla de tekniska och legitimitetsskapande delarna skilda från 
varandra. För det första hålls antagandet om att formella strukturer verkligen fungerar 
på så sätt borta från de inkonsekvenser och motsägelser som finns i praktiska 
aktiviteter. För det andra minskar isärkopplingen också konflikter genom att den håller 
integrationssträvanden på avstånd. Den tillåter organisationer att upprätthålla 
standardiserade, legitimerande och formella strukturer samtidigt som själva 
aktiviteterna varierar som ett svar på praktiska överväganden.  
 

                                              
298 Den andra (the logic of confidence and good faith) innebär en tilltro till de strukturella elementen 
genom att betona delar som anseende och prestige. Se Meyer & Rowan, 1977, s 356-357. 
299 Uppdelningarna finns beskrivna i del II under Teman och avsnittet Enkla uppdelningar – ett sätta 
att beskriva ekonomistyrning. 
300 Avsnittet bygger på Meyer & Rowan i Powell & DiMaggio, 1991, s 57-58 och Meyer & Rowan, 
1977, 357. 
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Det tycks å ena sidan vara möjligt att upprätthålla och odla föreställningar om 
legitimerande företeelser som t ex  Lean-production samtidigt som aktörer i 
verksamheten av erfarenhet vet att buffertar behövs för att överbrygga oförutsedda 
händelser. Min tolkning är att beskrivningen av  ekonomistyrningen i anslutning till en 
formell och en informell verksamhetsdel uppvisar slående likheter med den 
isärkoppling som bl a  M&R diskuterar.  
 
En annan beskrivning som en av ämnesbärarna använder är uppdelningen i monetära 
rapportsystem och komplettering. Hans förklaring till vad han menar med monetära 
rapportsystem är ”av det slag vi alltid har haft”. Min tolkning är att han menar 
budgeterings-, kalkylerings- och redovisningssystem d v s  vad många betecknar som 
traditionell ekonomistyrning. Innehållet i den komplettering som han talar om och 
benämner ”styrning med hushållningsrelevant information” tolkar jag som en styrning 
med hjälp av all slags information d v s  inte bara i monetära termer. Han tycks ställa 
dessa två mot varandra på ett sådant sätt att jag uppfattar den första närmast som 
traditionell eller gammalmodig och den senare som modernare.  
 
En möjlig tolkning är att de båda delarna inte utesluter eller verkar isärkopplade från 
varandra. Ämnesbärarens ordval (komplettering) tycks antyda att han ser delarna som 
sammankopplade med och beroende av varandra. Kompletteringen är ett sätt att 
hantera vad M&R kallar inkonsekvenser och motsägelser i de praktiska aktiviteterna. 
Den utgör ett stöd för de tidigare förhärskande formella strukturerna (monetära 
rapportsystem).301 Hans berättelse ger enligt denna tolkning en antydan om att 
kompletteringen kan komma att bli en del av och därmed bilda en förnyelse av tidigare 
formell struktur.  
 
Den gamla formella strukturen förefaller dock ha liten legitimitet i hans berättelse. 
Hans komplettering kan därför också ses som ett sätt att föra in nya synsätt, använda 
ny teknik och kanske i olika avseenden ge ekonomistyrningen en ny legitimitet. En 
annan möjlig tolkning är därför att hans uppdelning markerar en isärkoppling av de två 
delarna på så sätt att kompletteringen står för en förnyelse som inte behöver 
konfronteras mot monetära rapportsystem men som ger ny och nödvändig legitimitet 
till ämnesområdet. Det har kanske förlorat i relevans under senare årtionden eller inte 
genomgått en nödvändig förnyelse och är därmed i behov av en komplettering som 
skapar den legitimitet som gått förlorad.302 Förnyelsen består enligt denna tolkning 
snarast i en fristående retorik kring ämnesområdet snarare än en omprövning av 
etablerade siffermodeller. 
 
Två ämnesbärare talar om en hård och en mjuk sida av ekonomistyrningen. Den ene 
kopplar enligt min tolkning uppdelningen till användning av olika typer av mått. Jag 
uppfattar att han ser monetära mått som den hårda sidan och icke-monetära mått som 
den mjuka sidan. Detta sätt att se på ekonomistyrning uppvisar likheter med den 
tidigare diskuterade uppdelningen i monetära rapportsystem och komplettering. Den 
andre ämnesbäraren som använder uppdelningen hårt och mjukt talar om två sidor av 
                                              
301 Se Meyer & Rowan, 1977, s 356-357. 
302 Jfr den tidigare nämnda s k  Relevance Lost-debatten. 
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organisationers verksamhet; kvantitativt – kvalitativt eller system – människor. Han 
tycks se den hårda sidan (systemsidan) som en del där det är möjligt eller 
eftersträvansvärt att mäta och värdera relativt objektivt. Den mjuka sidan (människor) 
tycks han uppfatta som svår att värdera eller mäta och nämner exempel som idéer, 
visioner, föreställningar och kvalitet. Min tolkning är att han använder uppdelningen 
för att påvisa att han ser två delar som är beroende av och förutsätter varandra. Han 
tycks snarast vilja överbrygga isärkopplingen mellan formella strukturer och 
användarna i organisationer genom att i sin berättelse uppmärksamma att det finns två 
sidor eller aspekter som båda behövs. En tolkning är att genom att lyfta fram den 
mjuka sidan som jämbördig blir det svårare för organisationer att upprätthålla det som 
M&R kallar standardiserade, legitimerande och formella strukturer som fristående från 
den praktiska verksamheten i organisationer.303 En reflektion är att enbart genom att 
synliggöra den mjuka sidan motverkas de krafter som verkar för en isärkoppling av 
företeelser kopplade till legitimitet och effektivitet.  
 
En annan reflektion är att ekonomistyrningen eller delar av den tycks kunna användas 
både för syften med betoning på legitimitet och effektivitet. Diskussionen kring 
isärkoppling av sådana strukturer indikerar att de inte behöver stå i strid med varandra. 
Olika syften förefaller vara möjliga att koppla isär från varandra. Ekonomistyrningen 
tycks kunna användas för att skapa både legitimitet och effektivitet. Främst torde detta 
gälla för institutionaliserade organisationer eftersom de enligt M&R skyddar sina 
formella strukturer från utvärdering i tekniska termer. De minimerar övervakning, 
utvärdering och kontroll av aktiviteter samtidigt som samordning, oberoende och 
ömsesidiga anpassningar bland strukturella enheter får en informell handläggning. 
Enligt M&R så kopplar denna typ av organisation isär den del av verksamheten som 
skapar legitimitet från den tekniska delen av verksamheten och på sätt behöver inte 
den tekniska delen störas av legitimitetsskapande företeelser. Organisationer med 
tyngdpunkt inom tekniska fält bygger i större utsträckning sin verksamhet kring 
effektivitet och försöker att upprätthålla en nära koppling mellan strukturer och 
aktiviteter. Likformighet mellan dessa åstadkommer de t ex  genom övervakning, 
kvalitetskontroller, utvärdering av effektivitet hos olika enheter samt samordning och 
kvantifiering av olika mål.304 
 
Intressant är att notera att ett av exemplen på legitimerande företeelser (Lean-
production) i min studie hämtas från ett traditionellt tekniskt fält (bilindustrin). 
Informella delar fungerar där som åtskilda från formella strukturer och de behöver inte 
ens hänga ihop med varandra. Enligt min tolkning är de isärkopplade. På samma sätt 
tycks nyheter eller kompletteringar kunna frikopplas från traditionella delar och ge ny 
legitimitet till ett gammalt ämnesområde. I det fallet är det kanske nödvändigt med en 
isärkoppling för att uppnå någon form av ny legitimitet då traditionell 
ekonomistyrning av många tycks ses som en förlegad eller problematisk företeelse. 
Delar inom ett ämnesområde behöver enligt detta synsätt inte hänga ihop. De fyller 
samtidigt olika funktioner genom att de isärkopplas från varandra.  
 
                                              
303 Meyer & Rowan, 1977, s 357. 
304 Avsnittet bygger på Meyer & Rowan,1977, s 340-346. 
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En reflektion utifrån diskussionerna kring isärhållande är att förnyelsen inom 
ämnesområdet är möjligt att beskriva både i termer av legitimitet och effektivitet. De 
tycks utgöra två sidor av samma mynt. Båda aspekterna är möjliga att lyfta fram och 
betona. De tycks inte utesluta varandra. Ekonomistyrningen erbjuder enligt ett sådant 
synsätt samtidigt både effektivitet och legitimitet. 
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Summering och kommentarer 
 

(del IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag vill till slut helt kort summera något av mina tidigare reflektioner och lyfta fram 
några poänger och lärdomar från min studie. De flesta av mina reflektioner, insikter 
och lärdomar har vuxit fram i arbetet med den här rapporten och jag betraktar därför 
den som något av en redovisning av min förståelseutveckling. Att skriva rapporten har 
fortlöpande skapat mening och ny förståelse för mig. De insikter som jag fick vid 
arbetets början finns inbakade i rapporten och känns inte speciellt angelägna idag. 
Arbetet med studien, rapporten och även andra aktiviteter runt omkring har hela tiden 
för mig bidragit till ett förnyat meningsskapande. Jag börjar med att lyfta fram något 
av vad jag idag ser som poänger och lärdomar i rapportens två belysningar av 
ekonomistyrningen.  
 
 
1.  Inombelysningen  
 
Ett huvudintryck av den första belysningen (del II) är att ämnesområdet tycks ha 
relevans för fler sammanhang än tidigare. Nya praktiska tillämpningar har tillkommit 
vilket gör att ekonomistyrningen finns inom fler områden än tidigare. Några exempel 
är konsultverksamhet och offentlig sektor. Samtidigt möter allt fler studenter den 
teoretiska delen inom både ekonomiska och tekniska utbildningar. Utvecklingen av 
innehållet i både de praktiska och de teoretiska delarna av ämnesområdet förefaller gå 
hand i hand.  
 
Traditionell ekonomistyrning tycks inte längre ha en central plats inom ämnesområdet. 
Främst budgetens roll tycks ha omprövats i många sammanhang. En åsikt är att den 
bör skrotas helt och enligt en annan bör dess roll som styrmedel tonas ner. Det 
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förefaller som att traditionell ekonomistyrning har ersatts av eller kompletterats med 
särskilt två inriktningar. Dels har nya konkreta modeller och koncept som Activity 
Based Management och Balanced Scorecard fått stor uppmärksamhet. De tycks i första 
hand komma från vad jag kallar tekniska- och konsultsammanhang. Dels har också en 
ökad fokusering skett kring beteenden och mänskliga värden i företag. 
Uppmärksamhet har t ex  riktats mot företagskulturer, normer och värderingar. Denna 
inriktning tycks främst hämta sina utgångspunkter från traditionellt akademiska 
sammanhang. Mitt intryck är att båda inriktningarna inte bara ryms inom 
ämnesområdet utan de även tycks förutsätta varandra.  
 
En stark tradition med normativ, pragmatisk och kvantitativ inriktning lever 
fortfarande inom ämnesområdet samtidigt som en mera teoretisk inriktning med frågor 
kopplade till användarsidan eller kvalitativa aspekter har vuxit sig allt starkare.305 Den 
relativa vikten mellan dessa delar i olika sammanhang tycks dock variera vilket gör att 
jag ser ämnesområdet som sammanhangsspecifikt och fragmenterat. Olika betoning av 
två influenser (den ena från Harvard och den andra från Carnegie) tycks dock ligga till 
grund den svenska ekonomistyrningen.306 En poäng eller lärdom för mig är att 
utvecklingen tycks ha inneburit en vidareutveckling eller befästning av två aspekter; 
en teknik- eller nyttoorienterad (systemstyrning) och en användar- eller 
beteendeorienterad (normstyrning)!  
 
Mitt intryck är att ämnesbärarna är överens om denna inriktning på ämnesområdet. 
Ingen av dem talar egentligen om traditionell ekonomistyrning mer än som 
referenspunkt till beskrivningar av en uppfattad förnyelse. Endast i några få 
sammanhang tycks den ha betydelse. I övrigt ger berättelserna ett intryck av att det 
som hänt inom området vad gäller innehåll till stor del tycks vara etablerat. De 
beskriver inriktning på förnyelsen med ord som t ex  att styra beteenden, icke-
monetära termer, icke-formella delar, hushållningsrelevant information och mjukt i 
bemärkelsen kvalitativt. De tycks alla vara överens om att ämnesområdet genomgått 
en förändring i den riktningen. En annan poäng och lärdom för mig är därför att 
förnyelsen inom ekonomistyrningen har blivit så accepterad att den kan kallas 
mainstream! 
 
En viktig konsekvens av dessa lärdomar är för mig t ex  att undervisningen på 
grundläggande akademiska nivåer tycks ha hamnat i otakt med utvecklingen i övrigt 
inom området. Enligt min tolkning tycks den i alltför hög grad fokusera bara en aspekt 
av området och i alltför liten utsträckning uppmärksamma innehållet i den förnyelse 
som tycks ha blivit allmänt vedertagen. Samma iakttagelse tycks också gälla för 
ekonomistyrningens praktiska tillämpningar inom delar av offentlig sektor.  
 

                                              
305 Detta tycks vara en utveckling som även gäller för det företagsekonomiska området som helhet. 
Jönsson, 1996, säger bl a  att det pragmatiska intresset består men att den teoretiska orienteringen mot 
beteenden har ökat. 
306 Influenserna från Carnegie gäller även enligt Engwall (i Czarniawska, red,1998, s 280 och 285) för 
det företagsekonomiska ämnet som helhet. 
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Den inombelysning som jag gjort har sina utgångspunkter inne i ämnesområdet, från 
aktörer och utifrån ett speciellt tidsperspektiv. Detta utgör begränsningar eller ramar 
vad gäller karaktären på de reflektioner, lärdomar och poänger som jag förmår 
redovisa. Så t ex  har jag inte tagit upp något om hur utvecklingen förhåller sig till eller 
påverkas av andra ämnesområden. Det vore intressant att t ex  studera i vilken 
utsträckning som ekonomistyrning och organisationsteori närmar sig varandra. Jag har 
heller inte relaterat ämnesområdet till övrig samhällsutveckling. Som t ex att anlägga 
ett genusperspektiv och relatera de jämlikhetssträvanden som finns i samhället till 
ekonomistyrningen. Genom att fokusera aktörer går jag miste om föreställningar kring 
utvecklingen så som den dokumenteras t ex  i läroböcker och kursplaner. Jag har av 
resurs- och tidsskäl tvingats välja bort andra perspektiv eller belysningar som skulle 
kunna ge intressanta poänger och lärdomar.  
 
Jag har genom min inombelysning försökt fånga något av ett nuläge och den bör kunna 
ge intressanta poänger för läsare kanske främst inom ämnesområdet. Kanske lyfter jag 
fram delar som av några tas för givna eller intressanta citat och kategorier. 
 
 
2.  Utombelysningen  
 
Min utombelysning (del III i rapporten) synliggör andra aspekter kring ämnesområdet. 
Den  uppmärksammar bl a  att det som hänt inom området är möjligt att beskriva i 
termer av isomorfism och legitimitet.  
 
Ekonomistyrning inom teknikerdominerade fält tycks ha anammat nya koncept där 
tonvikten ligger på effektivitet och mätbarhet. Kvantitativa aspekter av fenomen som 
JIT, BPR, TQM, ABC och BSC tycks spela en central roll vad gäller strävanden att 
åstadkomma ökad effektivitet. Vad som händer i några stora och välkända företag som 
t ex  ABB i detta avseende visas upp som framgångskoncept. Andra företag har följt 
efter. Även inom institutionella fält har fenomen av detta slag uppmärksammats. Detta 
har förmodligen bidragit till att ge ökad legitimitet både åt privata företag och offentlig 
sektor. Ett sätt att förklara spridningen av nya koncept både till tekniska och 
institutionella fält är i termer av isomorfism och legitimitet. Nya strömningar inom 
ekonomistyrningen har spridits som trender vilka givit legitimitet åt verksamheter. På 
köpet tycks även ämnesområdet fått ny aktualitet och legitimitet.  
 
En lärdom eller poäng i anslutning till detta är att agerandet hos de lärosäten som har 
högst status inom det företagsekonomiska området torde få avgörande betydelse för 
ämnesområdets framtid. Lärosäten imiterar varandra och framgångskoncept kopieras. 
Så länge som Alfa och Beta håller fast vid och inte på allvar ifrågasätter 
ekonomistyrning som ämnesmässig indelningsgrund torde ämnesområdet komma att 
finnas kvar. 
 
Föreställningen att verksamheter kan styras förefaller vara central för ämnesområdet. 
Utvecklingen under senare år tycks inte innebära någon omprövning av denna 
föreställning. En tolkning är att ämnesområdet inte heller på allvar ifrågasätts utifrån 
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sådana grunder. Enligt min tolkning finns också en tilltro till marknadslösningar 
inbakad i ekonomistyrningen. Detta bör enligt min mening synliggöras när nya 
sammanhang som t ex  offentlig sektor anammar ekonomistyrningsmodeller.  
 
En annan föreställning som tycks ha vital betydelse är den att ekonomistyrningen 
tillhandahåller olika former av exakta avbildningar. Den kvantifierbara delen tycks 
vara en nödvändig förutsättning för att kvalitativa aspekter ska uppmärksammas. En 
annan poäng eller lärdom för mig är därför att ekonomistyrningen har två sidor av 
samma mynt; en kvantifierbar och en icke-kvantifierbar. Den mätbara eller exakta 
delen tycks ge sändningsutrymme eller acceptans för andra icke-mätbara aspekter. 
Ekonomistyrningen får uppmärksamhet och kommer till tals genom att skapa en 
illusion eller myt av exakthet. 
 
Denna form av belysning visar att spridningen av nyheter inom ämnesområdet även 
sker av andra skäl än i effektivitetshöjande syfte. Legitimitetsskäl kan vara väl så 
viktiga. Samma fenomen tycks för närvarande kunna erbjuda både effektivitet och 
legitimitet. Dessa aspekter tycks leva sida vid sida och utesluter inte varandra. Krav 
om effektivitet och legitimitet behöver därmed inte konfronteras. En lärdom eller 
poäng är att ämnesområdet tycks ha fått ny legitimitet genom nya koncept som 
erbjuder effektivitet samtidigt som de tycks ge legitimitet till både gamla och nya 
användningsområden.  
 
Utombelysningen med hjälp av institutionell teori lyfter fram och synliggör intressanta 
fenomen som rationella myter, legitimitet, isärkoppling och isomorfism. Den belyser 
vad jag uppfattar som icke-formella aspekter kring ämnesområdet. Särskilt lyfts det 
omedvetna, rutinmässiga och det-som-tas-för-givet fram. Uppmärksamhet riktas även 
mot aspekter som inte kopplas till effektivitetskrav.307 Jag uppfattar att belysningen 
nyanserar bilden av ekonomistyrningen som ett rationellt och logiskt fenomen.  
 
Institutionell teori brukar kritiseras bl a  för att den leder till s k  benämningsstudier 
och för att den tonar ner aktörers roll. Kritiken går ut på att de begrepp som den 
tillhandahåller i huvudsak används för att benämna och  klassificera vad som sker i 
organisatoriska fält snarare än att försöka förklara dem.308 Likaså hävdas att aktörernas 
roll tonas ner och att det är svårt att förklara deras handlande när betoningen i så hög 
grad sker av det oreflekterade.309 Min utombelysning ger därför inte andra förklaringar 
till vad som hänt inom ämnesområdet än de som i huvudsak kan kopplas till legitimitet 
och isomorfism. Förklaringar med kopplingar till enskilda aktörers agerande får litet 
utrymme i denna belysning. Jag tar heller inte upp några andra förklaringar som ryms 
inom institutionell teori som t ex  tvingande och normativ isomorfism.  
 
De reflektioner och fenomen som jag lyfter fram med hjälp av institutionell teori har 
snarast karaktär av en belysning med generella utgångspunkter. Den uppmärksammar i 
första hand det  som tas för givet inom området. Jag distanserar mig därför i denna del 
                                              
307 Jfr Ahrne & Hedström, 1999, s 88. 
308 Ibid, s 88-89. 
309 Se Mouritsen, 1994, och Ahrne & Hedström, 1999. 
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från tidigare bilder och försöker lyfta fram föreställningar och företeelser som kanske t 
o m  utgör grundvalar för ämnesområdet. Min förhoppning är att själva belysningen 
och argumentationen i anslutningen till den uppfattas som intressant.     
 
 
3.  Ämnesområdets utveckling 
 
I rapportens inledning skissade jag några problematiska situationer som t ex  att få 
frågor kring konkreta lösningsförslag på ekonomistyrningsproblem, förklara vad 
ekonomistyrning är och fylla kurser inom området med innehåll. Om jag idag ställs 
inför motsvarande situationer så skulle jag hantera dem genom att beskriva vad jag 
uppfattar som ett nuläge inom området. Jag skulle helt kort försöka ge en bild av ett 
huvudspår i den utveckling som jag uppfattar har pågått under senare år och kanske ge 
några konsekvenser av den. Ungefär så här skulle jag säga: 
 
Ekonomistyrningen har tidigare främst utvecklats som ett svar på praktikens problem. 
Det har konstruerats som ett eget ämnesområde och under senare år även börjat leva 
sitt eget liv i forskning och undervisning. Ämnesområdet har gått från att ha sin 
tyngdpunkt i normativa och pragmatiska tillämpningar till att även bli vad som kan 
kallas en normal samhällsvetenskap. Det som hänt under senare år är att debatter av 
typen Relevance-Lost har gjort att två aspekter har befästs eller blivit tydliga inom 
området. Vi har fått vad jag kallar en samtidig akademisering och pragmatisering. 
Båda aspekterna har funnits tidigare men jag uppfattar att skillnaden mellan ett 
akademiskt och ett praktiskt spår har blivit tydligare under senare år. Ämnesområdet 
förefaller ha gått från att i huvudsak ha sina främsta utgångspunkter i praktisk 
tillämpning till att också ha teoretiska sådana.310 Det har blivit ett område mera likt 
andra samhällsvetenskaper d v s  där man utifrån teoretiska utgångspunkter långsiktigt 
studerar vissa fenomen och försöker bygga upp en kuskapsmassa kring dessa. Jag 
uppfattar inte att det är fråga om två varandra uteslutande spår utan snarare två 
aspekter som förutsätter och är beroende av varandra.  
 
Under senare år har den normativa eller pragmatiska sidan fått tillskott med ett antal 
nya och slagkraftiga koncept. Aktörer som t ex  konsulter och tekniker har agerat som 
starka företrädare för dessa. Samtidigt tycks retoriken kring koncepten ha bidragit till 
en ökad uppmärksamhet av traditionella samhällsvetenskapliga frågor. Många 
akademiker har befäst och utvecklat områdets akademiska aspekter som ett svar på vad 
de uppfattar som en förenklad och slagordmässig retorik kring nya trender. 
 
Min föreställning kring innehåll är därför olika beroende på om det gäller teoretiska 
eller praktiska aspekter av ämnesområdet. De akademiserade delarna lånar mycket av 
sitt innehåll från t ex  sociologi, psykologi och filosofi. Mycket nytt har plockats in 
och använts från andra discipliner. Några exempel på ett sådant innehåll tycks vara 
inriktningen på den akademiska utbildningen främst på fördjupande nivåer och 
lärosäten som Betas sätt att närma sig ämnesområdet. Betoningen tycks där ha stor vikt 

                                              
310 Jfr ÄJ s beskrivning av forskningen som ”bokdriven och empiridriven”. 
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på aktörer, beteenden, icke-mätbart, kvalitativt och icke-formellt.  Ur detta kan något 
av ett ifrågasättande av grundläggande antaganden kring ämnesområdet skönjas.   
 
De pragmatiska delarna däremot har sin tyngdpunkt i ett antal tillämpningar, modeller 
och koncept. Kvantifierbarhet tycks vara ett nyckelord.311 Även här har området tagit 
över delar från andra områden som t ex  personaladministration, organisationsteori och 
marknadsföring. Spår av detta förhållningssätt tycker jag mig upptäcka i 
undervisningen på grundläggande nivåer och i den roll som lärosäten som Alfa tycks 
ha tagit inom området. Stor vikt tycks där läggas vid att utgå från de problem och 
lösningar som finns i företag. Mätbarhet och system tycks ha en framträdande plats.  
Grundläggande antaganden kring t ex  effektivitet och styrning förefaller i allmänhet 
inte diskuteras i dessa delar. 
 
För att konkret kunna diskutera kring frågor som rör ämnesområdet måste jag alltså 
först klara ut vilken aspekt som det är fråga om; ekonomistyrning som 
samhällsvetenskap eller som pragmatisk tillämpning. 
 
I anslutning till detta är det sedan fruktbart att diskutera frågor kring olika lösningar på 
ekonomistyrningsproblem, benämningar på och innehåll i olika delar av området samt 
innehåll i kurser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
311  Det finns ett uttryck som jag uppfattar passar bra in på detta: Management by Numbers. 



 första huvuddelen 

 184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andra huvuddelen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 andra huvuddelen  

 

 

186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 andra huvuddelen  

 

 

187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktion 
av 

underhållning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Man bör för den skull inte glömma 
den ekonomiska censuren. Man kan 
nog lugnt säga att det tryck televisionen 
är utsatt för i sista hand är ekonomiskt…." 
 
(Pierre Bourdieu, i TV-kanalen Paris Première, maj 1996) 
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1.  Bakgrund 
 
Inom ekonomistyrningsområdet (teorin) uppmärksammas numera inte enbart 
tillämpningar inom industri utan även inom servicenäring och offentlig sektor. De 
modeller och den terminologi som används hämtar dock i mångt och mycket sina 
utgångspunkter i storföretag inom tillverkande industri. Detta kan tyckas naturligt mot 
bakgrund av att sådana företag har spelat en viktig roll vid framväxten av 
ekonomistyrning som teoretiskt ämnesområde. Det återspeglas idag i de olika 
tillämpningar som används inom akademisk utbildning, litteratur och forskning. I 
utbildningen knyts t ex  redovisningsmodeller oftast till tillverkande företag och inom 
forskningen studeras vad företag som ABB, Ericsson och Volvo gör. Industrin utgör i 
det avseendet fortfarande en viktigt referens.  
 
Under senare år förefaller intresset och därmed innehållet i ämnesområdet ha 
förskjutits från vad som brukar kallas traditionell ekonomistyrning mot större 
uppmärksamhet kring ett antal nya modeller, tekniker och koncept.1 Några exempel på 
aktuella teman inom styrningen är Strategic Cost Management, Activity Based 
Management, Balanced Scorecard, Lean-production och processorientering. En 
förnyelse tycks ha ägt rum under senare år som inneburit ett ifrågasättande av tidigare 
synsätt och en omorientering genom fokusering på nya styrkoncept. Gemensamt för 
dem tycks vara att de tar sin utgångspunkt i eller har starka kopplingar till 
industriföretag. Vad som görs inom stora och framförallt tillverkande företag tycks 
fortfarande ha en central plats. Jag anser att det är befogat att se detta som en 
pragmatiskt orienterad huvudinfluens.2 Denna typ av företag har spelat och spelar 
fortfarande en betydande roll vad gäller terminologi, modeller och innehåll.3  Det tycks 
finnas en industriell orientering som utgör en stor del av ämnesområdets identitet, 
inriktning och tradition.4 Därmed torde det ligga nära till hands att anta att en del av de 
förändringar som ägt rum inom industrisektorn under senare årtionden också har fått 
återverkningar på innehållet i ekonomistyrningen.5 Ämnesområdet har enligt några 
röster vuxit fram samtidigt som ”den tredje industriella revolutionen”.6 Jag ser båda 
dessa fenomen som tidsbundna (främst 1960- och 70-talen).7 Låt oss först titta lite på 
vad jag uppfattar som etablerade synsätt kring produktion, industri och förändringar 
kopplade till dessa begrepp och därefter lyfta fram några exempel på en annan 
tolkning av begreppet produktion. 
 
                                              
1 Innehållet i traditionell ekonomistyrning beskrivs ofta som budgetering, kalkylering och redovisning. 
2 Jag skulle lika gärna kunna säga att detta givit någon form av mainstream eller gängse föreställningar 
kring ekonomistyrningen. 
3 Se t ex  Första huvuddelen, Praktiska sammanhang och En teknisk orientering eller Sörling, 2000, s 
61-65. 
4 Jag har tidigare i första huvuddelen (se även Sörling, 2000) diskuterat kring en pragmatisk 
orientering inom ämnesområdet. 
5 Det finns också exempel på influenser i den motsatta riktningen. Ämnesområdet ekonomistyrning 
kan därför sägas (främst vad jag tidigare kallat den pragmatiska delen – se Sörling, 2000) leva i 
symbios med den s k  industrin. 
6 T ex  Magnusson, 1999. 
7 Med en fortsatt utveckling under 1980- och 90-talet. 
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Magnusson diskuterar kring industriella förändringar och faktorer kopplade till dem.8 
Han använder begreppet ”industriell revolution” och tar upp olika innebörder eller 
tolkningar av detta. Mycket talar enligt Magnusson för att begreppet industriell 
revolution i första hand bör avse en strukturell förändring som handlar om hur man 
bedriver och organiserar produktion, försäljning och andra ekonomiska aktiviteter. 
Han sammanlänkar begreppet produktion med industriell verksamhet. Han talar alltså 
om en förändring i sättet att bedriva och organisera produktion och företagsamhet.  
 
Magnusson talar om tre industriella revolutioner sedan 1800-talets mitt i vad han kallar 
industrialismens kärnländer.9 Den första är enligt honom det industriella uppsvinget 
som från slutet av 1700-talet och framåt följde med införandet av fabrikssystemet. Till 
detta kopplar han ny drivkraft som ångmaskiner och användning av maskiner i 
allmänhet för tillverkning av både konsumtionsvaror och produktionsmedel. Nya sätt 
att organisera produktion och försäljning ställs mot tidigare produktionsformer som 
hantverk och hemindustri. En allmän industrialisering i flertalet västeuropeiska länder 
beskrivs som den första industriella revolutionen. 
 
Den andra industriella revolutionen kopplas till vad Magnusson kallar 
”massproduktionen” som industriell organisationsprincip. Den tog sin början i slutet 
av 1800-talet i USA och innebar användning av nya organisationsformer och ny teknik 
för att uppnå skalfördelar genom långa produktionsserier. Stora produktionsenheter, 
ökad mekanisering, ökad arbetsdelning och ökad kontroll av arbetskraften var medel 
att upp nå vad Magnusson kallar ”en rationellt ordnad ekonomisering av både 
maskiner och arbetskraft”.10  
 
Magnussons huvudintresse knyts till vad han kallar den tredje industriella 
revolutionen. Med det avser han ett nytt skede i den traditionella industrisektorn. Han 
beskriver trendbrott från 1960-talet och framåt vad gäller andelen sysselsatta inom 
industrin, användning av tekniska hjälpmedel, internationell arbetsfördelning och 
globalisering, nya konsumtionsmönster samt en förändrad inställning till 
marknadsekonomin (”marknadens segertåg”).11 Sammantaget lyfts detta fram som 
empiriska kännetecken på att en tredje industriell revolution av samma typ som de två 
tidigare har ägt rum. Effekter av denna omvandling lyfts fram som t ex  en ny typ av 
arbetsmarknad, framväxt av nya synsätt vad gäller arbetslöshet samt ifrågasättande och 
omprövning av välfärden. Framställningen tar enligt min bedömning sin utgångspunkt 
i att traditionella industriföretag står för vad han kallar produktionen. Synsättet tycks 
vara att industriföretag knutna till basresurser (som stål och trä) och till större tekniska 
innovationer (som kullager och elektronik av olika slag) är producerande företag. 
Materiell produktion utgör ryggraden eller basen vad gäller sysselsättning, teknik, 
konsumtion och marknad.  
 

                                              
8 Magnusson, 1999.  
9 Den fortsatta framställningen kring första och andra industriella revolutionen bygger på Magnusson, 
1999, s 15-20. 
10 Ibid s 20. 
11 Ibid s 24-55. 
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Mitt intryck är att under senare årtionden har det inte bara skett en omvandling av 
traditionella produktionsföretag av det slag som Magnusson diskuterar. Nya företag 
och branscher har också vuxit fram där en annan typ av produktion äger rum. 
Produktion av immateriella värden som idéer, tjänster och upplevelser har blivit allt 
vanligare. Nya produktionsföretag har etablerats där sätt att bedriva och organisera 
produktion och företagsamhet inte tyngs av en lång industriell tradition.  
 
Detta är intressant med tanke på innehåll i det teoretiska ämnesområdet. Jag föreställer 
mig nämligen att mycket av en vitalisering och förnyelse kring föreställningar och 
modeller kopplade till området skulle kunna komma från nya företag och branscher.12 
Det torde även vara viktigt att sådana praktiska tillämpningar avspeglas inom 
ämnesområdet. Med andra ord tror jag att området bör förnyas och att detta kan göras 
bl a  genom att uppmärksamma och diskutera vad som sker i nya typer av 
producerande företag.  
 

Denna delstudie 
 
Jag vill här beskriva och ge exempel på några syn- och arbetssätt som lyfts fram i två 
TV-produktionsbolag. 
 
Underlag för beskrivningarna utgör i första hand intervjuer med respektive VD. De har 
fritt och i samtalsform berättat hur de uppfattar att ekonomiska aspekter påverkar vad 
som sker i verksamheten.13 Jag har valt att utifrån en vid öppningsfråga och med 
uppföljningsfrågor försöka fånga deras föreställningar kring påverkan och ekonomi.14 
Öppningsfrågan har angivit riktning medan mina följdfrågor har givit förtydliganden 
och förklaringar från VD-personerna. Min ambition har varit att försöka förstå hur de 
ser på ekonomins roll i styrningen av den egna verksamheten.   
 
Jag har medvetet valt att vända mig till ledningspersoner och därigenom också anlagt 
ett ledningsperspektiv. De följande beskrivningarna kring de båda produktionsbolagen 
och diskussioner kring styrningsaspekter utgår från ett sådant perspektiv vilket gör att 
aspekter som rör andra utgångspunkter inte utvecklas i texten. Ett skäl till att jag valt 
ledningspersoner är att jag föreställer mig att de har stora möjligheter att sprida sina 
föreställningar bland sina medarbetare.15  De har en central position (särskilt) i dessa 
småföretag. Jag föreställer mig att de har en filosofi för hur företag ska ledas eller 
styras och att den kanske får en viss tyngd genom att den kommer från högsta 

                                              
12 Jfr Introduktion och Bakgrund där syftet med denna andra huvuddel tas upp. 
13 Öppningsfrågan i intervjuerna har varit: ”Hur uppfattar du att ekonomiska aspekter används för att 
påverka er verksamhet och hur påverkar ekonomin er verksamhet?” 
14 På samma sätt som för ämnesbärarna. Jfr  första huvuddelen där jag beskriver hur jag gått till väga 
när jag intervjuade dem. 
15 Management accounting och management control är engelska etiketter som vi brukar använda för 
att beteckna vår svenska ekonomistyrning. Se Första huvuddelen, Teman och Svårt att direkt översätta 
ekonomistyrning till engelska eller Sörling, 2000, s 122.  
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ledningen.16 Jag föreställer mig också att det är fråga om personer med starka 
föreställningar och som kan antas delta i konstruktionsprocesser som rör styrning av 
företag. I de fall inte annat anges i texten är det fråga om mina tolkningar av respektive 
VD-persons föreställningar kring sin egen verksamhet som beskrivs.17 
 
Jag har valt att överlämna till dessa personer att själva redogöra för de föreställningar 
som de kopplar till begreppen ekonomi och påverkan. Jag använder vid intervjuerna 
ord som bör ha en vardagsinnebörd för dessa icke-ekonomer samtidigt som de också 
förekommer i definitioner av ekonomistyrning.18 Mina tolkningar kring verksamheten 
i de båda företagen utgår alltså främst från ledningspersonernas egna föreställningar 
kring ekonomins betydelse för vad jag kallar produktionen av upplevelser.  
 
Ett kompletterande underlag för beskrivningarna är företagsbesök, samtal med 
personal samt studier av hemsidor på Internet, årsredovisningar och insamlade 
tidningsartiklar. Detta har givit ytterligare empiriskt material kring de båda bolagen. 
Fokus för efterforskningar i dessa källor liksom för själva intervjuerna har varit att i 
någon mening försöka förstå hur ekonomi styr eller används för att styra företagens 
verksamhet. Jag försöker på olika sätt i texten visa när jag använder sådana källor 
genom t ex  att använda ord som "vid mitt besök" eller "mitt intryck är" när det 
grundas på ett företagsbesök eller att direkt i fotnot ange att källan är en 
årsredovisning.  
 
Beskrivningarna kring VD-personernas föreställningar kring sina egna företag och 
ekonomins betydelse för styrningen vill jag beskriva som s k  mind-maps. Det är för 
mig fråga om att på ett enkelt sätt förmedla tolkningar kring styrning och företagande. 
På motsvarande sätt har författare i den akademiska världen presenterat sina 
föreställningar kring ekonomistyrning, verksamhetsstyrning eller ekonomisk styrning. 
De har beskrivit, delat upp och betonat innehåll på ett sådant sätt att det fått betydelse 
för hur ämnesområdet och dess innehåll uppfattas. Några konstruktioner eller 
föreställningsramar har närmast fått karaktär av normerande perspektiv.  
 
En välkänd föreställningsram är Anthonys från 1960-talet där han delar upp styrning 
för planering och kontroll i aktiviteterna strategisk (strategic control), taktisk 
(management control) och operativ styrning (task control).19 Det finns fler exempel på 
välkända uppdelningar som brukar tillskrivas engelskspråkiga författare. Richardson 
talar om samordningsmekanismerna administration (hierarchy), marknad (market) och 

                                              
16 Jag (se Första huvuddelen eller Sörling, 2000) använder begreppet ämnesbärare för centrala 
personer inom det akademiska ämnesområdet ekonomistyrning. Min föreställning är att personer i 
högsta ledningen (VD) har motsvarande centrala positioner vad gäller att konstruera föreställningar 
kring verksamheten i sina företag.  
17 Det innebär också att jag är medveten om att andra personer i företagen kan ha helt andra 
uppfattningar kring verksamheten än de som VD beskriver. Jag försöker inte blottlägga några 
sanningar kring hur det verkligen är i bolagen. 
18 I Nationalencyklopedin, femte bandet, s 351, sägs t ex under ordet ekonomistyrning …”avsiktlig 
påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå ekonomiska mål.”  
19 Anthony, 1965. 



 andra huvuddelen  

 

 

192 

samarbete (business relationship or co-operation) för att uppnå effektivitet.20 
Williamson talar om samordning och kontroll genom marknad (market), 
administration (hiearchy) och en blandning av marknad och spelregler (hybrid 
model).21 Ouchi lyfter fram byråkrati (bureaucracy), marknad (market) och 
socialisation (clan control) som tre olika mekanismer för styrning.22 Den typologi över 
organisatoriska styrmodeller som Macintosh använder innehåller byråkratisk styrning 
(bureaucratic control), karismatisk ledning (charismatic control), marknadsstyrning 
(market control), styrning med tradition (control by tradition) och kollegial styrning 
(collegial control).23  
 
Bland svenskspråkiga författare delar t ex  Samuelson upp ekonomistyrning i 
styråtgärderna formellt styrsystem, val av organisatorisk struktur, utformning av 
belöningssystem samt med mindre formaliserade inslag som t ex en viss anda eller 
kultur.24 Andra svenska författare som t ex Källström talar om styrning och styreffekt i 
termer av formella, informella och inneboende styrkrafter.25  
 
För att strukturera den fortsatta framställningen och för att underlätta läsningen lånar 
jag själva föreställningsramen från en av de ovan nämnda författarna. Jag skulle kunna 
använda flera av dem men jag väljer Ouchis eftersom stora delar av VD-berättelserna 
för mina tankar till fenomen som brukar benämnas "företagsanda" eller 
"företagskultur" och hans föreställningsram (bureaucracy, market & clan control). 
Genom att använda den ramen kan jag på ett enkelt sätt synliggöra aspekter som enligt 
min tolkning är framträdande i VD-personernas berättelser. Ouchi talar bl a  om 
socialisation som ett sätt att styra och säger att industriella organisationer i stor 
utsträckning förlitar sig på detta.26 Han kallar detta för en ”clan form” av styrning eller 
överföring av grundläggande värden.27 Det förefaller handla om överföring av 
önskvärda normer, ideologi eller värden för att styra. Det är en typ av styrning som 
brukar benämnas t ex  värdestyrning, normativ styrning, ideologisk styrning och 
styrning med företagskulturer. Jag låter alltså Ouchi bidra med föreställningsramen när 
jag diskuterar och redovisar mina tolkningar och använder ord som företagskultur och 
normer för att beteckna innehåll i en sådan typ av styrning.  
 
Jag börjar med att utifrån VD-personernas utsagor kort beskriva företagen, deras 
verksamhet och några tolkningar kring hur verksamheten styrs.28 Därefter relaterar jag 
detta till ekonomistyrningsområdet och reflekterar kring tänkbara lärdomar som skulle 
kunna dras från berättelserna.  

                                              
20 Richardson, 1972. 
21 Williamson, 1991. 
22 Ouchi, 1980. 
23 Macintosh, 1994. 
24 Samuelson, red, 1999. 
25 Källström, 1990. 
26 Ouchi, 1980, s 132. 
27 Ibid. Han beskriver bl a  hur japanska företag anställer oerfaren arbetskraft och hur de genom en 
socialisationsprocess kommer att acceptera företags mål som sina egna. 
28 Ett lästips till den eller de läsare som upprörs över sättet att styra verksamheten i de beskrivna 
företagen är Bourdieu, 1998. 
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Sammanfattningsvis handlar delstudien om två TV-produktionsbolag och de 
föreställningar kring styrning som respektive VD har. Jag använder en etablerad och 
traditionell föreställningsram inom ämnesområdet för att strukturera och skapa 
förståelse. Det gör att de bidrag som jag diskuterar i slutet (Tänkbara bidrag till 
ämnesområdet) också ryms inom ramen för konventionella föreställningar kring 
ämnesområdet. 
   

2.  EntreprenörTV - småländsk företagarfilosofi i 
upplevelsebranschen 

 
Företaget ingår i en större svensk koncerns företagsgrupp och verksamheten är i 
huvudsak inriktad mot produktion av programserier för svenska och utländska TV-
kanaler.29 En viktig verksamhetsdel uppges också vara att utveckla originalidéer till 
program som kan ligga till grund för egna produktioner och där sedan rättigheter till 
idéerna säljs vidare på den internationella marknaden. Omsättningsmässigt är den 
första delen f n störst men den andra tillmäts allt större betydelse.30 EntreprenörTV har 
bara en handfull personer tillsvidare (fast) anställda. Det är fråga om företagsledning 
och administrativ personal som en jurist och en kanslist. All personal (inklusive 
projektledare) som jobbar med TV-produktioner hyrs in på projektbasis och det gör att 
antalet projektanställda varierar beroende på hur många produktioner som är igång. 
Det kan som mest röra sig om några hundra personer som samtidigt är knutna till 
bolaget på frilansbasis.  
 
Jag väljer här att belysa några intressanta aspekter av EntreprenörTVs verksamhet som 
samverkar på ett sådant sätt att jag ser dem som styrande krafter.31 Till en början 
beskriver jag föreställningar kopplade till budget, därefter till marknad och till sist 
inriktningen på några beskrivna normer (företagskultur) som uppges vara viktiga för 
verksamheten.  
 
Min huvudtolkning är att budgeten är tänkt att ge ramar och markera ekonomins 
betydelse medan marknadens storlek beror på det intresse som kan skapas bl a  med 
hjälp av normer och socialisation. I nästa avsnitt beskriver jag sådana aspekter som 
kompletterande och viktiga komponenter i en formell och informell styrning.  
 
 
 
 

                                              
29 Jag kallar företaget i den fortsatta texten för EntreprenörTV.  
30 I koncernens interna rapportering sägs att företaget uppvisar en god omsättnings- och 
vinstökningstakt. 
31 Jag lyfter fram vad jag ser som några styrande krafter (jfr Källström, 1990). Det finns naturligtvis 
också andra men hanteringen av budget, marknad och normer (företagskultur) bör till en början kunna 
ge intressanta bidrag till diskussionen kring innehåll och förnyelse i ekonomistyrningsämnet. 
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Budget 
 
Enligt VD organiserar EntreprenörTV all sin programproduktion i projektform med 
inhyrda projektledare, produktionspersonal och teknisk utrustning. Varje projekt säljs 
till en TV-kanal innan det börjar produceras inom bolaget. En känd försäljningssumma 
(intäkter) minus fastställda krav om täckningsbidrag ger en kostnadsram för varje 
programserie (projekt) och även enskilda program. Det är de ramar som VD säger att 
han ger till varje produktion (projekt) medan ramar för varje enskilt program inom en 
programserie får räknas fram av projektledarna. I de senares uppdrag ingår ett ansvarar 
för att hålla tilldelad kostnadsram och leverera ett angivet täckningsbidrag. Enligt VD 
redovisas detta löpande och veckovis inför honom. Detta betraktar han som uttalade 
krav och produktionsledarna har därefter inom givna ekonomiska ramar "fullständig 
frihet" att själva utforma produktionen. De får anskaffa tekniska- och personella 
resurser med budgeten som ram och ekonomisk begränsning. VD har själv ett ansvar 
mot koncernledningen att uppnå ett totalt och för hela bolaget budgeterat TB 
(avkastningskrav angivet som täckningsbidrag). Jag uppfattar tre budgetnivåer inom 
EntreprenörTV. En för hela företaget (= alla projekt som genomförs under ett år), en 
för varje projekt (programserie) och en för varje delprojekt (producerat program). De 
båda senare nivåerna budgeteras med utgångspunkt från uppnådda försäljningsintäkter. 
De ger en kostnadsram som inte bryts ner på enskilda kostnadsslag eller aktiviteter på 
traditionellt sätt. En viss del av intäkterna är tänkt att inte förbrukas (TB) medan resten 
får utgöra kostnadsramar för verksamheten. 
 
Produktionen förefaller ha en tydlig veckocykel eftersom de program som produceras 
löpande (avsnitt i en programserie) också sänds veckovis. Enligt VD sker därför också 
budgetuppföljningen veckovis d v s  han uppger att han presenterar sammanställningar 
för projektledarna som visar budgetläget i termer av uppnått täckningsbidrag. Där 
förväntar sig VD att projektledarna ska hålla sitt åtagande (TB). Han uppger att om 
någon produktion hotar att spräcka sin total- eller veckobudget stoppas den av honom. 
Det bidrag (TB) som projekten ger bör täcka de fasta resurser som finns inom bolaget 
och uppfylla de vinstkrav som koncernen ställer. Avsikten med budgeten förefaller 
vara att tydliggöra och markera ekonomins betydelse i verksamheten och att ge start- 
och stoppsignaler för de olika projekten. Startsträckan från idé till produktion för ett 
projekt uppges vara så kort som en vecka. Stopp eller korrigering av projekt sägs ske 
inom samma tidsrymd. 
 
Från koncernen ställs också krav på VD att EntreprenörTV ska leverera en viss 
förväntad och budgeterad vinst.32 Ett sätt för VD att som han säger ”överleverera” 
vinstmedel till koncernen är att göra bra affärer vad gäller försäljning av optioner och 
licenser till programidéer utomlands. 33 Detta uppfattar han inte bara för med sig att 
vinstkraven från koncernledningen ökar från år till år utan också att han därigenom 
skaffar sig ett ökat handlingsutrymme vid affärsförhandlingar med kunder och även 
internt inom koncernen. Goda affärer tycks alltså inte bara ge ökade krav vad gäller 
                                              
32 VD uppskattar att vinstmarginalen i branschen ligger runt 5%. 
33 Företaget är lönsamt så tillvida att det enligt VD s uppgift genererar vinster som ligger över 
branschgenomsnittet. 



 andra huvuddelen  

 

 

195 

inlevererade vinstmedel och budget utan även ett ökat handlingsutrymme och 
anseende för VD. Detta tycks skapa förutsättningar för honom att i framtiden göra 
ännu bättre affärer. 
 

Marknad  
 
EntreprenörTV säljer både egna produktioner (färdiga TV-program) och 
egenutvecklade programidéer (rättigheter till originalidéer) till olika TV-bolag. 
Marknaden för bolaget är alltså i första hand olika TV-kanaler runt om i världen och i 
andra hand deras tittare.  
 
För mig ligger det nära till hands att för tittarmarknaden beskriva slutkonsumenten 
genom att använda uttrycket ”kundens kund”.34 Mitt intryck är att det tycks vara 
viktigt inom bolaget att följa upp omfattningen på TV-tittandet hos kundens kund. 
Anställda i bolaget uppger att de noggrant följer upp redovisade tittarsiffror 
(kvantitetsindikatorer) för egenproducerade program efter att de sänts i olika TV-
kanaler. Däremot uppger VD att det inte görs någon uppföljning av s k  
kvalitetsindikatorer (tittarbetyg). Viktigt för honom tycks istället vara att jämföra 
tittarsiffror för egna produktioner med vad de uppfattar som konkurrerande program i 
andra kanaler. Det är fråga om jämförelser med program som sänds på samma tider 
eller som har samma målgrupper. Särskilt viktigt förefaller jämförelsen vara mellan 
egenproducerade program och program som bygger på internationellt kända och 
framgångsrika idéer. Bättre tittarsiffror än sådana tycks erbjuda bra 
försäljningsargument när licenser till programidéer ska säljas på den internationella 
TV-marknaden.  
 
Anställda inom EntreprenörTV uppger också att de inom bolaget fortlöpande 
sammanställer vad som skrivs om deras produktioner. Mitt intryck är att det tycks vara 
viktigt att skapa uppmärksamhet i pressen. I princip noteras allt som skrivs om de egna 
produktionerna. Det kan vara fråga om allt från tittarreaktioner till artiklar kring de 
personer som deltar i programmen (s k  kändisreportage). Mitt intryck är att de inom 
företaget i högsta grad tar hänsyn till och bryr sig om övrig medias bevakning. Främst 
kvällspressen förefaller få tjäna både som ställföreträdande kund och kanal mot 
marknaden.  
 
Marknadens reaktioner i form av tittarsiffror och bevakning i kvälls- och veckopress 
förefaller alltså ge viktiga signaler kring de olika produktionerna. Goda tittarsiffror och 
stort utrymme i viss typ av media får tjäna som marknadsindikatorer för den 
uppmärksamhet de olika produktionerna skapar. De tycks vara betydelsefulla inte bara 
för de sändande TV-kanalerna utan också för EntreprenörTVs ledning. Min 
bedömning är att olika typer av "uppmärksamhetsuppföljningar" utgör ombud för 
tittarna och att de av VD ses som indikatorer för bolagets affärsförmåga.35    
                                              
34 Så diskuterar t ex  Gummesson (1995, s 88) kring ett företags direkta kunder som mellanhänder till 
slutkunder eller användare och använder i detta sammanhang uttrycket ”kundens kund” 
35 Uppmärksamhet ger goda affärer. 
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En större grad av direktkontakt med slutkunden får de möjligen inom bolaget när 
material kring produktionerna läggs ut på Internet. Detta skapar möjligheter till en 
interaktion mellan TV-underhållning, datornät och tittare. På detta sätt torde de som 
verkar inom bolaget ha möjligheter att på ett mera direkt sätt fånga upp vad 
slutkonsumenterna tycker om deras produktioner. 
 
Det tycks vara viktigt för ledning och anställda att skapa ett intresse och 
uppmärksamhet kring egna produktioner oavsett om det är egenutvecklade 
programidéer eller sådana som köpts in från utlandet. Mitt intryck är att framgångsrika 
produktioner (bra tittarsiffror och stort mediautrymme) alltid kan säljas till TV-bolag 
år från år på den inhemska marknaden eller produceras och exporteras via dotterbolag 
till andra länder. Licenser till egenutvecklade programkoncept och idéer går dessutom 
att sälja på den internationella marknaden. En reflektion är därför att framgång (= 
uppmärksamhet) på en marknad alltså tycks vara nyckeln till framgång på andra 
marknader och dessutom för att skapa nya marknader.  
 

Företagskultur 
 
VD använder ord som sparsamhet, kreativitet och entreprenörsanda när han beskriver 
hur de arbetar i bolaget.36 Han förefaller se några mönster för vad som är önskvärda 
och accepterade beteenden inom bolaget. Det tycks vara fråga om ledstjärnor som inte 
formulerats i policydokument eller liknande. Enligt VD existerar de ändå som 
etablerade tankemönster. Jag väljer därför att använda dessa ord för att karaktärisera 
de normer eller den företagskultur som uppges råda inom den koncern som 
EntreprenörTV ingår i.37  
 
Den sparsamhet som VD uppger ha karaktär av accepterad norm går enligt honom 
igen i praktisk handling på flera olika sätt. En yttring som han beskriver är att inga 
"excesser" tillåts vad gäller lokaler, inventarier eller PC-utrustning. De som verkar i 
bolaget uppges vara medvetna om att alla ska ha samma funktionella datorer och att 
ingen dyr produktions- eller kontorsutrustning får köpas in. Detta markeras t ex  
genom att koncerncontrollern kräver en inköpsbegäran för inköp av denna typ av 
inventarier. Likaså uppger VD att det från koncernledningen finns en uttalad 
sparsamhet vad gäller att anställa administrativ personal. Däremot menar han att det är 
lättare att få anställa marknadspersonal.  
 
Enligt VD finns det en medveten och allmän strävan (policy?) att inte ha fast anställd 
personal och att äga så lite produktionsutrustning som möjligt. Han menar att egna 
fasta resurser innebär förpliktelser för bolaget att hela tiden jaga intäkter för att de ska 
"betala sig" . Sådana åtaganden bör enligt honom minimeras. I praktisk handling 
                                              
36 Detta är ord som VD n vid ett flertal tillfällen använder för att beskriva inriktningen på bolagets 
verksamhet. 
37 Inte bara VD beskriver koncernen och bolaget på detta sätt utan det går igen också i framställningar 
i t ex  affärstidningar. 
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innebär det att bolaget i stället för varje projekt hyr in all personal och alla de 
produktionstekniska resurser som behövs (t ex redigering och filmteam). Han uppger 
att de därför medvetet odlar långsiktiga relationer med människor som vill jobba på 
konsultbasis. Mitt intryck är att projektformen förefaller vara idealisk för detta 
arbetssätt. 
 
En annan yttring av sparsamhet eller försiktighet är enligt VD att i bolaget råder vad 
han kallar en ”småländsk företagsfilosofi”.38 Det innebär enligt honom att de inte drar 
på sig några kostnader innan de har genererat intäkter och på så sätt minimeras 
affärsrisker. Sättet att jobba beskriver han som ”först pengar in – sedan pengar ut”. Ett 
sådant förfarande uppger han att de använder regelmässigt vid alla produktioner. Detta 
underlättas av att EntreprenörTV får en viss procentuell andel av varje kontraktsumma 
som ett förskott för att finansiera nya produktioner. På samma sätt säger VD att de 
agerar vid nyetableringar utomlands. Först hyr bolaget en enkel lokal, sedan drar 
projekt och produktioner igång som genererar intäkter och först därefter om 
marknaden bedöms tillräcklig stark anställs en VD. Denna strävan att minimera 
åtaganden i form av krav på intäktsgenerering som anskaffning av fasta resurser 
innebär går enligt VD igen i det mesta som sker både inom koncernen och i bolaget.  
 
Enligt VD är också kreativitet och entreprenörsanda viktiga delar i rådande normer. 
Inom de ramar som sätts av budget, krav om täckningsbidrag och tittarsiffror har de 
som jobbar inom de olika projekten enligt VD en "total" frihet att själva utforma 
innehåll i produktionen. Projektledarna har full (konstnärlig) frihet inom de ramar som 
ekonomi och marknad ger. Om det finns en tröghet och restriktioner vad gäller 
anskaffning av fasta resurser så är mitt intryck att motsatsen gäller för kreativitet och 
entreprenörsanda.  
 
Avståndet mellan ord (idé) och handling (produktion) är enligt VD extremt kort vad 
gäller igångsättning av projekt. En god idé kan omsättas i programproduktion på en 
vecka. Han säger också att organisationen ger utrymme för och betonar kreativitet och 
handlingsförmåga hos de medarbetare som knyts till de olika projekten. Detta innebär t 
ex att det är tillåtet att med kort varsel hyra en helikopter för att med ett 
produktionsteam flyga iväg och förverkliga en bra programidé. VD framhåller att en 
förutsättning för att kreativiteten och entreprenörsandan ska råda i organisationen är att 
det finns vad han kallar "ett prestigelöst ledarskap". Han hävdar att prestigelöshet är 
främst en kvinnlig egenskap och den gör dem lämpliga som chefer. Han säger också 
att det finns många kvinnliga chefer i den företagsgrupp som EntreprenörTV ingår i.  
 
 
 
 
 
 

                                              
38 VD använder detta uttryck för att beteckna inriktningen på den egna verksamheten. 
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3.  UtvecklingTV – projekt betyder ekonomi och 
ekonomi betyder utveckling 

 
Detta företag ingår i en koncern vars ägare är två utländska företagsgrupper. I 
koncernen ingår ett större nätverk av produktionsbolag.39 UtvecklingTV är 
framgångsrikt i den meningen att utvecklingen av företagets årsomsättning tyder på en 
stark tillväxttakt.40 Verksamheten inriktas dels mot produktion av färdiga TV-program 
inom underhållning och dels mot produktion av faktaprogram. Handel med 
programidéer sker enbart inom den egna koncernen och i några fall har kommersiella 
rättigheter till programidéer lagts i särskilda bolag. I bolaget finns ett 15-tal fast 
anställda personer. Det är fråga om ett tiotal producenter, företagsledning och 
administrativ personal som utgör vad som av VD beskrivs som "kärnan i bolaget". Till 
dessa kommer mellan 50 och 150 personer knutna till de olika TV-produktionerna på 
frilans- och projektbasis.41 
 
Jag kommer i den fortsatta framställningen att lyfta fram några tolkningar kring 
bolagets verksamhet och särskilt några aspekter som jag uppfattar som intressanta ur 
ett styrperspektiv.42 På samma sätt som i beskrivningen av EntreprenörTV utgår jag i 
huvudsak utifrån VD s berättelse och återger först några tolkningar av hur han ser på 
användning av budget, därefter några kring marknad och till sist några kring normer. 
Jag använder även här samma föreställningsram kring styrning som i beskrivningen 
kring det förra företaget.43  
 
Jag uppfattar att budgeten är tänkt att ge ramar i UtvecklingTV medan bolagets 
kontakter med marknaden tycks kopplas till personliga relationer och dess framgång 
förknippas med kontinuerlig förnyelse och vitalisering av produktionen. I sista 
avsnittet beskriver jag detta som en helhet där formella och informella aspekter utgör 
delar i styrningen. 
 

Budget 
 
Enligt VD organiseras all produktion av TV-program i projektform. Ekonomiskt och 
konstnärligt ansvarig för respektive projekt är en av de anställda producenterna. Denna 
person är också ansvarig för att sälja egna produktionsidéer till olika TV-kanaler. 
Utifrån en överenskommelse och ett kontrakt med t ex  en TV-kanal görs sedan budget 
för de olika produktionerna. I kontraktet finns angivet den försäljningsintäkt som 
produktionen ger. Detta belopp utgör budgetram för varje projekt. I producenternas 
budgetansvar ingår därefter enligt VD ett åtagande att leverera ett visst TB till bolaget 

                                              
39 Jag kallar i fortsättningen företaget för UtvecklingTV. 
40 Årsomsättningen år 2000 var enligt VD tio gånger större än den sju år tidigare. 
41 Avsnittet bygger på uppgifter från bolagets Internetsida, redovisningsmaterial och VD. 
42 Jfr beskrivningen av EntreprenörTV. 
43 Ouchi, 1980. 
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och att hålla budgetramarna för hela projektet.44 Inom ramen för dessa åtaganden har 
producenterna enligt honom fullständig frihet att anskaffa de tekniska och personella 
resurser som krävs för att kunna genomföra projekten. Ingenting av detta finns inom 
bolaget utan hyrs in på projektbasis.  
 
VD beskriver hur projektansvariga löpande följer upp förbrukningen av medel i sina 
projekt och i s k månadsmöten redovisar budgetläget inför honom och de andra 
projektledarna. Jämförelser görs i sådana sammanhang framför allt med motsvarande 
period förra året och motsvarande projekt.45 Det ekonomiska läget i de olika projekten 
och i bolaget kommuniceras på detta sätt månadsvis ut till kärnan av fast anställda 
personer.46 Projektledarna redovisar sitt ekonomiska ansvar månadsvis men han menar 
också att de har krav på sig att veta hur stor del av budgeten som konsumerats vecka 
för vecka. Han uppger att de därför använder en egen periodisering av budgeten och en 
projektuppföljning som löper veckovis. 
 
VD säger att han vill ha löpande kontroll på det ekonomiska läget i de olika projekten 
och uppger att han kan om så behövs gå in och kräva åtgärder från producenterna. Det 
kan vara allt från att omfördela pengar i ett projekt eller korta ner inspelningsperioder 
till att göra klart för någon att han eller hon inte längre får vara producent. Kravet att 
producenterna ska hålla sina budgetramar ser han som en del i ett avtal och är därför 
inte som han säger "förhandlingsbart i efterhand".47 Verksamheten är enligt honom 
uppbyggd kring att "projekten kommer och går hela tiden" och att de ska lämna 
ekonomiska bidrag för att täcka de fasta kostnader som bolaget har i form av bl a  
administration, företagsledning och lokaler. 
 
Även VD har krav på sig från moderbolaget att UtvecklingTV ska leverera ett 
ekonomiskt bidrag till koncernen. En viss andel (inom ett angivet procentuellt 
intervall) av årsomsättningen ska gå till koncernen och ägarna. Han menar att 
koncernens krav har formulerats utifrån vad som beskrivs som en rimlig nivå för att 
kunna driva och utveckla bolaget långsiktigt. 
 

Marknad 
 
Enligt bolagets hemsida på Internet säljer UtvecklingTV i första hand färdiga program 
(produktioner) till olika TV-kanaler i Sverige. VD beskriver hur de arbetar utifrån 
direkta uppdrag från kunderna och levererar slutprodukter i form av färdiga videoband. 
Han ser också en viss eftermarknad för producerade TV-program eftersom de efter ett 
första sändningstillfälle kan visas i t ex  betalkanaler och på Internetsidor. Enligt 
honom är det därför viktigt att se till att en stor del av rättigheterna till produktionerna 

                                              
44 VD säger att en viss procentuell andel av kontraktssumman ska levereras som täckningsbidrag. 
Inom företagsekonomin brukar vi snarare använda begreppet täckningsgrad för denna typ av krav.  
45 VD säger att då kan man få en känsla för om det går bra eller dåligt just nu. 
46 Ca 15 personer. 
47 Detta innebär t ex att det inte går att ”kvitta” ett sämre TB mot bättre tittarsiffror än vad som krävts 
eller tvärt om (se avsnittet kring marknad).  
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stannar i bolaget så att de den vägen kan få ökade intäkter i verksamheten. Inom 
UtvecklingTV görs också i mindre omfattning DVD-versioner av kända TV-program. 
Produktion av TV-program utgör dock plattformen för all eftermarknad säger han.   
 
VD uppger att idéer till de olika produktionerna främst kommer från bolagets egna fast 
anställda producenter. De utvecklar programidéer som de sedan själva säljer till de 
olika TV-kanalerna. Varje producent har ett antal kontaktpersoner hos respektive kund 
och använder dessa för att sälja sina idéer. Han menar att bolaget på det sättet har en 
bred kontaktyta mot marknaden (ett ”marknadsnätverk”) i form av personliga och 
decentraliserade relationer med människor verksamma i olika TV-kanaler.  
 
VD uppfattar att de levererar videoband till sina kunder men samtidigt att kunderna i 
grunden efterfrågar tittarsiffror. TV-kanalerna köper produktioner som de kräver ska 
uppmärksammas av ett i förväg angivet antal tittare. Han säger att de har stora och 
tydliga målgrupper för sina program och att framgång mäts i tittarsiffror.48 Detta gör 
menar han att för bolagets producenter som utvecklar och producerar sådana uppdrag 
kommer personlig utveckling och programkvalitet också att mätas i tittarsiffror. 
Kvantitet tycks alltså i detta sammanhang ha en tendens att få stå för kvalitet. VD 
säger att de därför inom UtvecklingTV ibland bekostar egna kvalitetsundersökningar 
för att få en mera nyanserad bild av de egna produktionerna. 
 
Ett uttalat förhållningssätt mot marknaden är enligt VD att bolaget ska vara dyrast på 
det man gör. Han vill att de med hjälp av denna policy ska uppfattas som bäst och som 
en trygg leverantör (av tittarsiffror) för kunderna. En uttalad tanke säger han är att 
bolaget inte ska sälja ett projekt så billigt att de i efterhand tvingas extradebitera eller 
prisförhandla med kunden. Han vill heller inte hamna i ett läge där de sålt ett projekt 
för billigt och därigenom måste pruta på innehåll eller kvalitet. Ambitionen är enligt 
honom att när prisförhandlingarna är klara ska ekonomin inte behöva störa 
relationerna med kunderna.  
 

Företagskultur 
 
VD beskriver några förhållningssätt som förefaller vara medvetet odlade normer eller 
ideologier. Det gäller hur och med vilka resurser som produktionen ska bedrivas, 
producenternas roll och ansvar i företaget samt hur företag och produktioner 
fortlöpande ska förnyas. Några nyckelord som han använder för att beskriva 
inriktningen på detta är: åtagande, flexibilitet, utveckling och vitalisering. Det är 
begrepp som säger en del om inriktningen på hans uttalade sätt att förhålla sig till sitt 
företagande och den löpande verksamheten.  
 
Användning av anställda producenter, frilansarbetande personal och konsekvent 
inhyrd teknik tycks vara en av grundstenarna i verksamheten. De får som VD säger 
genom att hyra in produktionspersonal och teknisk utrustning på projektbasis en 

                                              
48 Enligt VD är t ex  huvudmålgruppen för all kommersiell TV kvinnor mellan 15 och 44 år. 
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flexibilitet, en dynamik och ekonomiska fördelar som de sannolikt inte skulle kunna få 
genom att kontinuerligt äga eller disponera allt i det egna bolaget. De fast anställda 
producenterna förväntas också själva komma med programidéer, konkretisera dem och 
även genom sina kontakter sälja dem till kunderna (de olika TV-kanalerna). Bolaget 
behöver därutöver för varje projekt bara betala för den kompetens som behövs just då. 
Han beskriver hur mer eller mindre självgående nyckelpersoner (producenterna) finns i 
bolaget hela tiden medan övrig personal kan skaffa sig nyttiga erfarenheter i andra 
verksamheter mellan projekten. Producenterna bygger enligt honom upp nätverk av 
relationer med människor inom branschen för att kunna samarbeta med dem som bäst 
passar i olika projekt. Han menar att det på så sätt är möjligt att anpassa kompetens 
och teknik till de krav som producenterna anser att varje projekt ställer.  
 
VD s avsikt förefaller vara att producenterna ska sköta sina projekt som företag i 
företaget med sig själva som chefer och utifrån väl definierade ekonomiska villkor. 
Deras roll tycks främst vara att utveckla idéer som kan säljas och ge beställningar 
(kontrakt) som sedan produceras inom bolaget. I kontrakten finns det belopp som 
utgör grunden för den projektbudget som görs av projektledaren (producenten). Denna 
budget innebär enligt VD två tydligt formulerade åtaganden från producenten. Dels 
ska denne leverera ett angivet ekonomiskt bidrag till bolaget och dels ska produktionen 
ge kunden ett visst antal tittare.49 Producenten förväntas alltså producera TV-program 
på ett sådant sätt att det både ger pengar till det egna bolaget och tittare till den 
beställande TV-kanalen. Han hävdar att båda dessa krav ska uppfyllas för att en 
producent ska anses "vara bra" och få fortsatt förtroende i kommande projekt.  
 
Ett synsätt som VD betonar är att inte äga vad han kallar ”skrot”  d v s  teknisk 
produktionsutrustning. Enligt honom ska varje projekt kunna börja med i princip ett 
tomt vitt papper. Han säger att om bolaget samlar på sig en massa ”skrot” sitter de 
snart där och måste hitta på idéer för att sysselsätta utrustningen. Samtidigt kan de 
tvingas att anpassa produktionen till den produktionsutrustning som de förfogar över. 
Genom att för varje nytt projekt hyra in vad som behövs just då får de enligt honom 
förutom en flexibilitet även en kvalitets- och produktionssäkring. Han menar att 
bolaget därför alltid har möjlighet att jobba med den modernaste utrustningen och med 
de bästa personerna på just den utrustningen. Han säger att om önskade resurser vid 
något tillfälle inte skulle vara tillgängliga får de göra en del kompromisser och då blir 
det lite sämre. Det blir dock enligt honom inte så dåligt som om bolaget skulle äga 
utrustning och de skulle vara tvungna att använda den bara därför att den råkar vara 
ledig.  
 
Mitt intryck är att den kanske tydligaste delen i VD s framställning rör en medveten 
strävan att förnya verksamheten och därmed också innehållet i de produktioner som 
bolaget gör. VD uppger att han hela tiden kräver förnyelse i verksamheten. Han säger 
att han vill vitalisera produktionen genom att tvinga folk att tänka i nya banor. Ett sätt 
är att tvinga producenterna att ta in nytt folk i sina projekt.50 Ett annat är att våga ta in 
nya talanger i bolaget och låta dem göra jobb de inte tidigare gjort och på så sätt 
                                              
49 Det kan t ex  röra sig om 25-30% täckningsbidrag och 1-1,5 miljoner tittare. 
50 VD beskriver hur han i början av nya projekt frågar: "Vem av tre nyckelpersoner ska du byta ut?" 
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blanda erfarenhet med ett nytänkande. 51 Han ser verksamheten som långsiktig och 
säger att bolaget får uppdrag för att de är kreativa och gör bra produktioner just nu 
men också för att de tidigare har haft förmågan att ta fram nya talanger, utbilda dem 
och sett till att de blivit duktiga. Han hävdar att producenterna är bolagets substans 
men också att de kommer och går eftersom bolaget hela tiden måste få nytt blod.52 
Avsikten tycks vara att bolaget ska tjäna som en plattform för utveckling för de 
enskilda individerna. Så länge de vill lära sig något nytt och utvecklas inom bolaget 
tycks VD uppfatta dem som en tillgång för UtvecklingTV. Därefter menar han att det 
är dags att göra andra saker utanför bolaget. Han tycks betona konstant förändring och 
säger att ett sätt att åstadkomma det är att se till att det hela tiden kommer och går nya 
människor i bolaget. Särskilt viktigt tycks det vara för honom att människor klarar av 
att arbeta i projekt med olika slag av grupprelationer.53  
 
 

4.  Några tolkningar kring styrning  
 

Budget ger handlingsramar - kreativitet och förnyelse pengar 
 
VD-beskrivningarna kring de båda bolagen talar för att verksamheter i någon mening 
kan vara självstyrande på ett sätt som sällan ryms inom ämnesområdets traditionella 
föreställningsramar. Där brukar styrning snarast innebära att ledningen på olika sätt 
och mer eller mindre aktivt styr. Trots detta eller kanske på grund av detta tror jag att 
beskrivningarna uppmärksammar några aspekter som kan vara av intresse för både 
teoretiska och praktiska delar av ämnesområdet.54 Jag vill därför ta upp och diskutera 
några intressanta aspekter kring vad jag uppfattar som ekonomisk styrning i 
EntreprenörTV och UtvecklingTV och relatera dessa till vad jag ser som 
huvudinfluensen.55 Jag är medveten om att beskrivningarna uppvisar många olikheter. 
Min ambition är här främst att lyfta fram och diskutera kring några gemensamma 
aspekter. Till en början diskuterar jag en styrning av formell karaktär under rubriken 
täckningsbidrag och därefter en styrning av mer informell karaktär under rubriken 
tittarsiffror. Enligt min tolkning har båda delarna ekonomiska förtecken varför jag 
väljer att se dem som ekonomisk styrning. 
 
 

                                              
51 VD säger: "Hur ska vi få 40-åringar med erfarenhet om vi inte vågar satsa på oprövade 25-åringar?" 
52 Producenterna finns i bolaget 4-5 år i genomsnitt. 
53 Verksamheten beskrivs av honom som ”väldigt kvinnlig” och han säger att det är nödvändigt med 
"tjejer i betydande positioner".  
54 Detta är främst ett sätt att strukturera framställning i tanke och text. Teori och praktik förenas i 
ämnesområdet ekonomistyrning varför det är svårt att dra entydiga gränser dem emellan. Det kan 
därför alltid diskuteras om det är meningsfullt att göra denna typ av uppdelning. Men om 
uppdelningen bidrar till att skapa mening är den meningsfull för mig. 
55 Se Bakgrund i början av denna del. 
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Täckningsbidrag  
 
Under många år betraktades budgeten som en del av kärnan inom ämnesområdet. Den 
sågs rent av som det huvudsakliga eller viktigaste styrmedlet i vad som brukar kallas 
traditionell ekonomistyrning. Under 1980-talet började budgetens ställning diskuteras 
och också ifrågasättas som styrmedel.56 Några hävdade att budgeten t o m  borde 
skrotas och andra att den borde omvärderas för att t ex  tjäna som 
resursfördelningsinstrument57. Argument som fördes fram var bl a att budgetutfallet 
kom i efterhand och för sent för att kunna tjäna som underlag för styrning. 
Diskussionen kring budgetens funktion och existens fortsatte under en stor del av 
1990-talet. Min bedömning är dock att styrkan i debatten efterhand har avtagit.58 
Andra koncept har tagit över och hamnat i fokus för debatten. Läget är nu enligt min 
uppfattning att budgeten trots allt lever kvar i praktisk tillämpning och i akademiska 
undervisningssammanhang men att den i debatten kring styrning inte längre tillmäts 
någon större formell betydelse. Dess roll som centralt styrmedel tycks ha tonats ned 
inom ämnesområdets mera pragmatiskt inriktade delar.  
 
Mot denna bakgrund är det intressant att notera den centrala roll som budgeten uppges 
ha för ledningen i de båda bolagen.59 Detta överensstämmer inte med den traditionella 
roll som budget brukar få eller de synsätt som förts fram i debatten. De sätt att betrakta 
budget som VD-personerna inom EntreprenörTV och UtvecklingTV för fram bör vara 
tankeväckande särskilt för ekonomistyrningens mera pragmatiskt inriktade delar. De 
förefaller se användning av budget som ett sätt att placera ekonomin överst på 
dagordningen genom att den anger ekonomiska ramar för alla projekt.60 Mitt intryck är 
att de understryker vikten av dessa ramar genom att utfallet följs upp veckovis i en 
dialog mellan VD och projektansvariga i EntreprenörTV medan de i UtvecklingTV 
förväntas ha egen kontroll på budgetläget veckovis. Detta ger en karaktär av on-line-
uppföljning där ansvaret för de ekonomiska ramarna direkt utkrävs och där 
stoppsträckan är kort. Budgeten tycks betona prioriteringen av ekonomin som central 
bedömningsgrund för enskilda projekt, för företagsledningens ställning (budgeterade 
resultatkrav) liksom för de båda bolagen i respektive koncern.  
 
Min sammanfattande tolkning av hur budgeten betraktas är att den: 
 
• ses som ett sätt att markera ekonomiska ramar 

                                              
56 Särskilt Jan Wallander brukar i Sverige förknippas med denna typ av argumentation. Se Wallander, 
1995. 
57 Se t ex  Ewing & Samuelson, 1998. 
58 Ifrågasättandet av budgeten tycks också ha varit en lokal skandinavisk företeelse. 
59 Båda VD-personerna använder ordet ”budget” när de t ex  beskriver fördelning av pengar på projekt, 
ekonomisk uppföljning och ekonomiskt ansvar.  
60 Jfr Miller i Hopwood & Miller, 1994, där de diskuterar kring tre dimensions of accountancy. En av 
dessa dimensioner är the ways in which the ”economic” domain is constituted and reconstituted. Min 
tolkning är att de talar om en dimension som går ut på att konstruera och vidmakthålla en ekonomisk 
sfär eller ett ekonomiskt tänkande på olika sätt som t ex  genom ett fackspråk och modeller som 
budget. 
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• ses som ett instrument för att utkräva ansvar on-line 
• ses som ett verktyg för att sätta ekonomin i centrum 

 
Min tolkning är att budgeten betraktas som ett instrument för att konkretisera krav om 
täckningsbidag på olika delar av verksamheten samtidigt som den också markerar 
handlingsramar. Projektens intäkter blir till budgetramar där TB också ska rymmas. De 
resurser som projekten skapar förväntas täcka egna kostnader samt bidra till bolagets 
och koncernens gemensamma kostnader och vinst. Tydligare kan knappast de 
ekonomiska ramarna formuleras.  
 
Intressant är också att uppföljningen av det ekonomiska utfallet indikerar att budgeten 
och de handlingsramar som sätts via den används för att avsiktligt styra verksamheten. 
Budgeten förefaller ses som det viktigaste formella ekonomiska styrmedlet. Jag 
uppfattar att detta går stick i stäv med innehållet både i den pragmatiskt orienterade 
debatten kring budget och rapporter kring hur den praktisk används under senare år (jfr 
budgetlöst).  
 
Vad gäller den andra (ovanstående) punkten tycks de synsätt som förs fram inom 
bolagen svara upp mot en del av den kritik som i några sammanhang riktats mot budet 
som styrmedel. Främst gäller det kritiken om att den ekonomiska uppföljningen sker 
för sent för att kunna användas som styrmedel.61  Båda VD-personerna uppger att de 
har en projektorganisation med en ekonomiskt ansvarig projektledare och att de 
kopplar ett ekonomiskt ansvar till varje delprojekt per vecka. Inriktningen på 
produktionen med nya program varje vecka tycks göra att en veckouppföljning av 
ekonomin ses som naturlig. Budgeten förefaller ses som ett instrument som anger 
ramar både för hela projekt såväl som för varje avsnitt (vecka).62 I det ena bolaget 
tycks det ske som en formell uppföljning inför företagsledningen. I det andra förväntas 
projektledarna själva ska ha kontroll på budgetläget. En sådan kort hanteringstid vad 
gäller budgetuppföljning innebär att ansvaret närmast utkrävs on-line. På detta sätt 
övervakas att budgetramarna inte överskrids och att enskilda projekt veckovis förmår 
uppfylla krav om täckningsbidrag. Min tolkning är därför att genom att utkräva 
ekonomiskt ansvar på det sätt som uppges ske i de här bolagen tycks budgeten fungera 
som ett ekonomiskt styrmedel.  
 
Den tredje (ovanstående) punkten innebär att budgeten internt i bolagen inte bara 
uppfattas  som representant för ekonomin utan att den också ses som ett instrument för 
att sätta den i centrum.63 Budgeten får synliggöra ekonomiska aspekter i termer av 
täckningsbidrag. VD-personerna uppger att den ekonomiska dialogen förs runt TB och 

                                              
61 Detta uppfattar jag är något av den kritik som förs fram av Kaplan & Johnson, 1987, och i den 
efterföljande s k  Relevance Lost-debatten. Liknande kritik framförs också av Wallander, 1995. 
62 Jfr den traditionella 1-års budgeten. 
63 Det är möjligt att se ekonomin som ett kulturellt fält (se t ex  Broady, 1998, där han redogör för 
Bourdieus terminologi kring sådana fenomen), som en diskurs (se t ex  Foucault, 1993) eller som en 
domän (se t ex  Kirkham & Loft, 2000, där de använder ett ramverk där en av beståndsdelarna är 
konstruktionen av en ekonomisk domän). Budgeten och dess användning kan ses som viktiga delar i 
konstruktionen av det ekonomiska fältet, den ekonomiska diskursen och den ekonomiska domänen. 
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detta representerar och synliggör ekonomin i verksamheten. Mitt intryck är att 
budgeten (TB) anger monetära gränser för vad som är acceptabelt agerande. Aspekter 
som kreativitet, entreprenörsanda, flexibilitet och utveckling ses som viktiga men 
tillåts bara leva inom givna ekonomiska ramar.64 Andra aspekter får inordnas i dessa 
ramar. Jag uppfattar att denna inriktning går emot några av de synsätt som förts fram 
inom pragmatiskt orienterade delar inom ämnesområdet där särskilt balansen mellan 
olika perspektiv och aspekter betonats.65  I de beskrivna bolagen uppges att 
ekonomiska (finansiella) aspekter ger ramarna medan övriga aspekter ger innehåll i 
verksamheten. Detta skulle kunna tala för en nyansering av pågående diskussioner 
inom ämnesområdet vad gäller kortsiktig balans i styrningen. 
 
Budgeten tycks i dessa två bolag ses som ett medel att ange ramar, för att utkräva 
ansvar och för att markera ekonomins betydelse i verksamheten. Mitt intryck är att den 
avses fungera som det främsta formella ekonomiska styrmedlet trots att denna aspekt 
har tonats ner under senare år inom pragmatiskt orienterade delar. Jag ser flera 
tänkbara förklaringar till varför budgeten uppges fungera som styrmedel i just dessa 
bolag. En är att ansvar för poster som budgeteras i årsbudgetar inte förs ut till 
produktionsansvariga. De uppges ansvara endast för resursförbrukning inom varje nytt 
projekt. Budgetansvaret torde därför bli konkret och automatiskt avgränsas till kortare 
tidsperioder. En annan tänkbar förklaring är att det är fråga om en bransch med 
speciella produktionsförutsättningar och med speciella traditioner vad gäller 
frilansarbete.66 Projektanställda medarbetare tilldelas ekonomiska resurser för den tid 
de tillbringar i företagen. I detta torde också finnas en klarhet och enkelhet. Jag nöjer 
mig här med att konstatera att det finns exempel på att budget under vissa 
förutsättningar tycks fungera som ett formellt ekonomiskt styrmedel.  
 

Tittarsiffror 
 
Mitt intryck är att s k  formella aspekter (historiskt) har utgjort något av en kärna inom 
ämnesområdet. Så kallade informella aspekter har inte givits samma utrymme och 
särskilt inte inom områdets pragmatiska delar (huvudinfluensen). Sådana aspekter har 
tidigare främst behandlats inom andra delområden som t ex  organisation och ledning. 
En försiktig tolkning är dock att informella aspekter rent allmänt har fått en något 
större uppmärksamhet under senare år.67 Företagskulturer har t ex  kommit att 

                                              
64 VD i EntreprenörTV säger att ekonomin styr verksamheten ”i allra högsta grad”. VD i 
UtvecklingTV markerar ekonomins betydelse på detta sätt: ”hela verksamheten är väldigt 
kommersiellt styrd”:  
65 Jfr argumentationen kring Balanced Scorecard där det finns en viktig del som behandlar just 
balansen mellan olika perspektiv. Det finansiella är där ett av flera perspektiv som bör balanseras (se 
Kaplan & Norton, 1996).  
66 Antalet projektengagerade i EntreprenörTV och UtvecklingTV uppges variera mellan 150-300 
personer. 
67 Se t ex Controllerhanbokens fjärde upplaga (Samuelson, red, 1992) där informella aspekter berörs 
på några få rader. Det sägs bl a  att ”dessa s k  ”mjuka” styrmedel har på senare år uppmärksammats 
allt mer.” I de femte (Samuelson, red, 1996) och sjätte (Samuelson, red, 1999) upplagorna ges vad 



 andra huvuddelen  

 

 

206 

uppmärksammas en hel del.68 Fortfarande tycks emellertid den pragmatiska 
inriktningen främst uppmärksamma formella aspekter. 
 
Jag noterar därför med intresse att VD-personerna i de båda produktionsbolagen 
uppger att de driver vissa etablerade förhållningssätt vad rör bl a:  
 
• hantering av fasta kostnader  
• projekt som arbetsform  
• hantering av risk  
• hantering av marknad  
• betydelse av kreativitet och entreprenörsanda  
• betydelse av utveckling och förnyelse 
 
Jag uppfattar detta som delar i en medveten strävan (policy eller strategi) att skapa 
vissa gemensamma förhållningssätt inom bolagen med avsikten att åstadkomma en 
informell styrning. I den mån föreställningarna etableras tror jag att de får en styrande 
effekt på de människor som finns i bolagen. Därför bör ovanstående punkter också 
kunna tjäna som intressanta utgångspunkter för några tolkningar kring styrning.  
 
Synsättet att betrakta fasta kostnader som ett åtagande som inte direkt genererar 
intäkter och därför bör minimeras formuleras tydligt av de båda företagsledarna. Egna 
fasta produktionsresurser uppges nästan helt saknas i bolagen. Bara en minimal fast 
administrativ resurs finns i EntreprenörTV. UtvecklingTV har dessutom ett tiotal fast 
anställda producenter.69 All teknik och kunskap kring produktionerna hyrs i princip in 
till varje nytt projekt. Detta kan tolkas som ett utslag av sparsamhet (att inte långsiktigt 
binda upp sig) i EntreprenörTV men också som en medvetet driven kultur eller 
ideologi med inslag av s k  outsourcing eller nätverksbyggande. Detta är i sig inga nya 
företeelser varken inom teori eller praktik. Vad som möjligen kan vara intressant att 
notera är den renodling och konsekvens med vilken detta tycks drivas. VD-
berättelserna uppmärksammar att fasta resurser kan uppfattas som åtaganden eller 
förpliktelser som ska sysselsättas och att de också kan fungera som kvalitetssänkande 
faktorer i produktionen. Den beskrivna hanteringen av fasta kostnader i de båda 
bolagen visar en möjlig inriktning för att undvika sådana problem.  
 
Organiseringen av produktionen i projekt förefaller vara en förutsättning för att kunna 
hålla nere de fasta resurserna (förpliktelserna) på det sätt som det sägs göras i de båda 
bolagen. Min föreställning är att rådande traditioner (kultur) i branschen vad gäller 
anställningsformer utgör en annan viktig förutsättning. Inom mediabranschen 

                                                                                                                                             
som kallas ”Mindre formaliserad styrning” ett något större utrymme. Man säger där bl a  att 
”Kulturens betydelse för styrningen har diskuterats mycket under senare år”. 
68 Författare som t ex  Hofstede och Ouchi har uppmärksammat kulturer i allmänhet och 
företagskulturers betydelse i olika avseenden. Uppmärksamheten kring Peters & Waterman, 1983, har 
troligtvis bidragit till att skapa ett intresse kring företagskulturer.   
69 I EntreprenörTV finns (enligt VD) bara fem fast anställda personer inkl  VD och i UtvecklingTV 15 
stycken (enligt bolagets hemsida på Internet).  



 andra huvuddelen  

 

 

207 

(upplevelsebranschen eller upplevelseindustrin) finns en tradition av frilansarbete.70 
Branschen tycks också attraktiv för unga människor. En tänkbar förklaring till detta 
kan vara att den uppfattas som dynamisk, kreativ och ger närhet till kändisskap. Det är 
därför tänkbart att det är lättare att ställa hårdare villkor kring anställningsvillkor (som 
t ex projektanställningar) i denna bransch än t ex  i traditionell industri.  
 
Projektformen används som organiseringsprincip i många branscher. I de flesta fall där 
den används är det helt eller delvis fråga om fast anställd personal som arbetar i olika 
projekt. Vad som möjligen är speciellt och därmed intressant i de beskrivna 
produktionsbolagen är att VD-personerna uppger att i princip all produktionspersonal 
och teknik hyrs in per projekt. Anställningsformen kopplas därför konsekvent till 
projekt (produktion av enskilda TV-program eller programserier) och enbart 
projektanställda arbetar med själva produktionen.71 Detta sätt att arbeta ger troligen 
fördelar och flexibilitet vad gäller t ex  specialistkompetens och spetsteknologi. Det 
torde också ge en större handlingsfrihet för den här typen av bolag jämfört med t ex  
traditionell industri som i större utsträckning själva mera permanent äger och har 
tillgång till motsvarande resurser inom sina bolag.  
 
Det tycks finnas ett gängse sätt att göra affärer i branschen. VD-personerna uppger att 
de enbart producerar på uppdrag och (delvis) mot ett visst förskott på 
kontraktssumman. En del av vägen från idé till produktion tycks alltså finansieras på 
förhand av köparna och min tolkning är att de delar både finansiering och affärsrisk 
med produktionsbolagen. För mig innebär detta att bolagen reducerar det ekonomiska 
risktagandet på ett sätt som inte är vanligt inom t ex  industrin.72  
 
TV-produktioner har flera olika marknader. En viktig sådan för produktionsbolagen 
tycks vara kommersiella TV-kanaler. De köper produktioner för att i princip kunna 
skapa tittarsiffror vilket tycks vara en viktig förutsättning för att kunna sälja 
reklamutrymme. Medias bevakning kring produktionsbolagens produktioner tycks i 
detta sammanhang vara en viktig nyckel till framgång. Mediaintresset skapar tittare 
och tittarreaktioner och därför tycks journalister i övrig media (kanske främst 
kvällspress) utgöra en viktig kanal till marknaden. Särskilt inom EntreprenörTV 
betonas vikten av att skapa intresse (tittarsiffror) kring sina produktioner genom att 
media på olika sätt uppmärksammar dem. Mitt intryck är att de på ett medvetet sätt 
och hand i hand med media skapar och utökar marknader för sina produktioner. Det 
tycks inte vara fråga om att tillfredsställa existerande kundbehov (som det t ex  ibland 
sägs i marknadsföringssammanhang) utan snarare att knyta upp nya tittargrupper, 

                                              
70 Uttrycket upplevelsebranschen används ibland på Internet som sammanfattande beteckning på bl a  
nöjesindustri, media- och underhållningsbransch. Även begreppet upplevelseindustrin förefaller ha fått 
en allt större spridning som samlande beteckning för produktion av t ex  underhållning, mat och resor.   
71 En motsvarighet finns delvis t ex  i byggbranschen där personal anställs per byggprojekt. En skillnad 
mellan TV-produktionsbolag och byggföretag ligger bl a  i att byggprocessen styrs av ritningar och 
bygghandlingar med produktionen av TV-program i högre grad tycks styras av kreativitet, förnyelse 
och entreprenörsanda.  
72 I avsnittet kring EntreprenörTV beskrivet som ”först pengar in – sedan pengar ut”. 
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skapa nischer och utvidga sina marknader.73 Detta sätt att skapa intresse och rent av 
nya typer av produktioner (produkter) har jag svårt att se någon direkt motsvarighet till 
i andra branscher.74  
 
För mig är det slående hur begrepp som kreativitet, prestigelöshet och 
entreprenörsanda lyfts fram och betonas av VD i EntreprenörTV. Min tolkning är att 
dessa begrepp väl beskriver inriktningen på de normer eller ideologi som han medvetet 
eller omedvetet vill etablera i företaget. Mitt intryck är att företrädesvis unga 
människor jobbar för att på ett innovativt sätt utveckla produktioner och programidéer. 
Detta skapar uppmärksamhet kring bolaget och deras produktioner vilket man tycks 
dra nytta av vid t ex  rekrytering av ny kunskap och idéer till olika projekt. 
Honnörsorden tycks få tjäna som ledstjärnor för att ge innehåll i produkterna men 
också för sättet att arbeta i projekten. Min bedömning är att inom huvudinfluensen 
diskuteras detta i liten utsträckning som ett sätt att ge innehåll i produkter och 
produktionsprocesser. Ämnesområdets pragmatiska orientering förknippas snarast med 
andra honnörsord som t ex  effektivitet och rationalisering. Jag föreställer mig att den 
typen av ord ger en annan typ av signaler vad gäller önskvärt verksamhetsinnehåll. 
 
VD i UtvecklingTV betonar ord som utveckling, förnyelse och vitalisering när han 
beskriver hur han ser på sin verksamhet. De tycks vara kopplade både till de fast 
anställda producenterna och till innehållet i själva produktionerna. Han framställer 
bolaget bl a  som en tillfällig plattform för personlig utveckling för ett antal 
projektansvariga men också för projektanställda. VD tycks medvetet driva tanken om 
att ta in vad han kallar "talanger" i bolaget. Han vill ge dem förutsättningar för att 
själva utvecklas under en begränsad tid samtidigt som de också vitaliserar 
produktionerna. På det viset kommer och går producenter och bolaget tillförs nytt 
blod. Synsätet tycks vara att så länge som de utvecklas är de en tillgång för bolaget. 
Mitt intryck är att inom huvudinfluensen står vitalisering av produktion via 
personalutveckling långt ner på dagordningen. Andra frågor får av tradition större 
utrymme. Inom denna pragmatiska inriktning diskuteras snarast organisering av 
produktion och flöden, kvalitetsaspekter, fördelningsproblematik, rapporterings- och 
ansvarsnivåer och liknande. Mitt intryck är att de ses som s k  hårda frågor med en 
större teknisk inriktning och tyngd än vad personal- och företagsutveckling har. De 
senare tycks vara s k  mjuka frågor som lätt glöms bort. 
 
Båda bolagens VD lyfter fram vad de kallar kvinnliga egenskaper som värdefulla. Den 
ene uppger att prestigelöshet och en särskild sorts ledarskap skapas av kvinnor. 
Kvinnor kan enligt den andre på ett bra sätt hantera grupprelationer. Organiseringen i 
projektform med samordning av många inblandade människor uppges av båda må bra 
av kvinnlig medverkan. Min uppfattning är att även sådana aspekter får ett litet 

                                              
73 Inom vissa grupper av underhållningsprogram beskrivs Sverige och EntreprenörTV som 
världsledande. 
74 Jfr Bourdieus, 1998, s 42-43, användning av begreppen audimat och audimatmentalitet för att 
diskutera och beskriva hur kommersiella krafter i skepnad av tittarsiffror påverkar innehåll i TV-
kanaler. Audimat är namnet på den publikmätningsmetod som franska TV-kanaler använder för att 
avgöra hur många tittare som för tillfället följer ett program. 
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utrymme inom huvudinfluensen. Könstillhörighet som en styraspekt slår där inte 
igenom i de allmänna resonemang som förs kring individer.  
 
 

5.  Tänkbara bidrag till ämnesområdet 
 
Mycket av det som här beskrivits som formell och informell styrning känner jag igen 
från många andra företag och branscher. Projekt är t ex  en vedertagen arbetsform 
inom många branscher. De flesta företag torde ha en mer eller mindre ständigt 
pågående kostnadsjakt för att minska fasta kostnader. Många praktiker har sedan länge 
betonat vikten av att involvera kunder och leverantörer i nätverk och 
produktionsprocesser.75 Företag har i alla tider försökt att på olika sätt påverka och 
skapa marknader. För mig är det inte intressant att aktörer inom EntreprenörTV och 
UtvecklingTV uppger att de gör allt detta. Vad som är intressant är hur och med den 
konsekvens som de tycks göra det.  
 
De tycks se budget som ett styrinstrument som ger likvida ekonomiska handlingsramar 
åt produktionen. Min bedömning är att detta är möjligt genom vad jag tidigare kallat 
en on-line-uppföljning. Budgeten tjänar som ett styrmedel trots att den inom delar av 
ämnesområdet har ifrågasatts. Enligt det beskrivna synsättet ger alltså budgeten både 
handlingsutrymme och tjänar som resursfördelningsinstrument. Det är därför befogat 
att fråga sig om budgetens betydelse för att skapa handlingsutrymme uppmärksammas 
tillräckligt t ex  i litteratur?  
 
I de beskrivna bolagen uppges också vissa normer genomsyra produktionen på ett 
sådant sätt att de styr och ger verksamheten innehåll. Kreativitet, förnyelse och 
entreprenöranda är några ord som visar den inriktning de tycks sträva efter. Ett 
intressant exempel är att EntreprenörTV visar på möjligheten för företag att använda t 
ex  kvällspress för att skapa intresse kring sina produkter. Jag noterar också med 
intresse hur båda bolagen tycks sträva efter att hålla nere fasta kostnader (åtaganden) 
med hjälp av en renodlad projektorganisering (att all verksamhet blir temporär eller 
tidsmässigt avgränsad) och efter att åstadkomma kreativitet, förnyelse och nytänkande 
genom en kontinuerlig förnyelse av personalbesättningen i projekten. Gamla låsningar 
tycks därigenom få mindre utrymme. För mig är det också intressant att notera att de 
båda bolagen systematiskt låter kunderna delta i finansieringen av de olika projekten.  
 
Jag menar att det inom pragmatiskt orienterade delar av ämnesområdet ofta används 
gammaldags industriella illustrationer där begreppet produktionsbolag får stå för 
genererandet av intäkter på ett (mer eller mindre) givet sätt. Ord som produktion tycks 
snarast stå för betydelsen att tillverka fysiska varor. Mitt intryck är att om ord som 
kreativitet används är det snarast i samband med rationaliseringar av 
produktionsapparat eller vid utveckling av befintliga produkter. Ett outtalat synsätt 
                                              
75 Eliasson, 2001, beskriver t ex  hur stora industriprojekt inom flygindustrin till stor del är 
”outsourcad” på underleverantörer. Han säger att verkstadsindustrin därför baseras på en 
organisationsteknologi. 
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tycks vara att fasta kostnader står för basen i verksamheten medan de rörliga 
representerar driften. För mig innebär sådana föreställningar att både ramar för 
produktionen och innehåll i den till stor del är givna.  
 
Mitt intryck är att i de båda TV-produktionsbolagen finns en strävan att odla andra 
typer av föreställningsramar. Där tycks kreativitet och förnyelse betraktas som sätt att 
skapa både verklighet och intäkter för produktionen. Budgeten ses som ett instrument 
att tilldela de ramar inom vilka handlingsutrymme ges för kreativitet och utveckling i 
själva producerandet. Mitt intryck är också att bolagens VD medvetet odlar 
föreställningar kring förnyelse, utveckling och kreativitet eftersom de tycks övertygade 
om att de skapar ökade ekonomiska ramar och ökat handlingsutrymme. "Projekten ger 
ekonomi och ekonomi betyder utveckling" som en av dem säger. En reflektion är att 
de inte tycks vara låsta eller begränsade av den typ av synsätt som jag menar finns 
inom huvudinfluensen. 
 
Sättet att se på produktionen i de båda bolagen tycks alltså inte begränsas av 
traditionella föreställningsramar. De människor som arbetar där förefaller till stor del 
styra sig själva med hjälp av formella ekonomiska ramar och skapade gemensamma 
informella föreställningar. Ledningen i de båda bolagen tycks medvetet odla och 
förmedla gemensamma förställningsramar där ekonomi innebär både handlingsram 
(TB) och handlingsutrymme att skapa sådant som ger uppmärksamhet (tittarsiffror). 
Jag ser därför den ekonomiska styrningen som både formell och informell.  
 
Den med en formell karaktär ger enligt min tolkning inte bara en begränsning utan 
också ett konkret ekonomiskt handlingsutrymme. Diskussioner kring ekonomi i de 
beskrivna bolagen tycks ske i likvida monetära termer och utifrån ett s k  
särkostnadsperspektiv. Min föreställning är därför att ekonomin uppfattas som högst 
påtaglig och begriplig. Försäljningssumman förväntas i varje projekt räcka till utgifter 
samtidigt som en viss del sparas som TB.76 Inom dessa handlingsramar får kreativt 
skapande och förnyelse flöda fritt så länge det ger vad marknaden efterfrågar 
(tittarsiffror). Jag ser det som en styrning av mera informell karaktär. Min bedömning 
är att det jag kallar produktionen av upplevelser konstruerar en värld där 
uppmärksamhet, föränderlighet och nytänkande får stå för kvalitet och ge pengar. 
Inriktningen tycks vara att ständigt skapa uppmärksamhet, att förnya och att skapa nya 
föreställningar kring vad som är säljbara upplevelser (och därmed produkter) för att 
kunna tjäna mer pengar och vidga sitt handlingsutrymme. 
 
Den formellt orienterade styrningen tycks ge dessa verksamheter en ekonomisk ram 
och ett ekonomiskt handlingsutrymme medan den informellt orienterade skapar 
normer för inriktning och innehåll. Med andra ord tillhandahåller budgeten (TB) 
spelplanen medan kreativitet, uppfinningsrikedom och förnyelse ger själva spelet. Det 
bör i detta finns en intressant poäng som kan bidra till en diskussion vad gäller 
utveckling av synsätt kring styrning. Jag vill formulera den så här: 
 

                                              
76 Förfaringssättet kan föra tankarna till s k  Target Costing. 
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 att den beskrivna inriktningen uppmärksammar att produktion inte alltid behöver 
detaljstyras (t ex  med detaljerad budget och s k  indikatorer) utan att  tydliga 
ekonomiska- (täckningsbidrag) och marknadsmål (tittarsiffror) tycks tillsammans 
med gemensamma normer kunna användas för att skapa handlingsutrymme för en 
självstyrning där kreativitet, skapande och utveckling ger innehåll i produktionen 

 
Det innebär att fokus skiftas från vad jag vill beteckna som en styrning baserad på 
detaljer till en baserad på ramar och övergripande mål där ramarna är klart angivna och 
ett "fritt" handlingsutrymme tillåts där innanför. Jag uppfattar att ansvaret för att 
uppfylla vad ekonomi och marknad kräver till viss del flyttas från företagsledning till 
produktionsansvariga. En sådan omorientering innebär en ökad "frihetsgrad" för 
aktörer vad gäller att använda kreativ förmåga men också ett ökat direkt ansvar att ge 
vad kapital-, producent- och  konsumentmarknader kräver. Detta skulle kunna 
uppfattas som en "effektivisering" av den ekonomiska styrningen av en 
företagsledning och särskilt om den också kopplas till projektorganisering på det sätt 
som tycks ske i de två TV-produktionsbolagen. Det skulle också kunna uppfattas som 
en "liberalisering" av t ex  produktionspersonal då detaljerade (styr)mått ersätts med 
egna överväganden, entreprenörsanda och kreativitet.  
 
Detta är intressant och bör vara skäl nog att i högre grad än tidigare uppmärksamma 
praktiska tillämpningar som rymmer dynamiska verksamheter där förändring och 
utveckling har en central position.  
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"can´t you see  
it all makes perfect sense 
expressed in dollars and cents 
pounds, shillings and pence 
cant´t you see 
it all makes perfect sense…." 
 
(Roger Waters, Perfect Sense Part II, från CDn Amused to death , 1992) 
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1.  Bakgrund 
 
Jag har tidigare skrivit om ett industriellt huvudspår inom ekonomistyrningen och även 
relaterat nyare typer av produktion till området.77 I den fortsatta framställningen går jag 
vidare och diskuterar innehåll i ämnesområdet utifrån några praktiska exempel hämtade 
från bolag i ytterligare en relativt ny bransch. Det gäller företag som deltar i produktionen 
av hälsa och välbefinnande. Samlingsbegrepp som ”biotech” eller bioteknik brukar 
användas för att beteckna sådana.   
 
Gemensamt för de företag som här presenteras som "biotech-företag" är att de befinner 
sig i en utvecklings- eller tillväxtfas. De är alla relativt nystartade med en uttalad 
målsättning att kommersialisera olika forskningsrön med koppling till  bioteknik. Några 
skulle också kunna benämnas läkemedelsföretag. Jag väljer dock att använda ordet 
biotech som benämning. Ett annat gemensamt drag är att de enligt traditionella mått är 
småföretag, att de ännu inte har börjat eller precis är på väg att börja sälja sina produkter 
samt att den framtida marknaden i huvudsak finns i USA. De lever mer eller mindre på 
ägarkapital som satsats av s k  riskkapitalister. En börsintroduktion är ett av flera delmål 
för dessa bolag och några av dem är redan börsnoterade. Slutligen är företagen belägna i 
och omkring samma stad. Där finns en speciell forskningstradition med många företag 
direkt knutna till branschen.  
 
De aktuella företagen utvecklar och tillverkar läkemedelsrelaterade produkter som t ex  
medicinsk testutrustning och läkemedelssubstanser. Vägen från idé eller forskningsrön till 
färdig produkt och försäljning är lång. Utvecklingsföretag som dessa arbetar upp till 15 år 
för att på olika sätt kommersialisera sin kunskap i färdiga produkter. Många steg ska tas 
för att eventuellt kunna etablera sig på en marknad. Vägen dit är i många avseenden strikt 
reglerad och fylld av stor osäkerhet.  
 
Min uppfattning är att teoretiska delar av ekonomistyrningen till stor del uppmärksammar 
verksamheter i löpande drift. Huvudintresset knyts snarast till hur löpande styrning av 
verksamheter ska kunna utformas, utvecklas eller förbättras. Tillverknings- eller 
verkstadsindustrin är en sedan länge etablerad bransch och påverkan därifrån tycks vara 
stor i detta avseende.  
 

Denna delstudie 
 
Jag har sagt att jag söker impulser utanför den s k  huvudinfluensen och har tidigare 
diskuterat olika skäl till detta.78 Ett av dessa är t ex  att gamla branschstrukturer håller på 

                                              
77 Jfr Produktion av underhållning. Huvudinnehållet i föregående avsnitt har tidigare presenterats som ett 
papper med titeln "Ekonomistyrning av entreprenörer - redovisning av tittarsiffror och TB" vid den 16:e 
Nordisk Företagsekonomiska Ämneskonferensen i Uppsala augusti 2001. 
78 Jag har tagit upp detta tidigare i texten och att jag här tar upp det igen är ett tecken på att även denna 
delstudie är skriven för att s a s  kunna stå på egna ben. 
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att luckras upp.79 Produktion tycks inte längre lika självklart förknippas med industriell 
tillverkning av traditionellt snitt. Ett annat är att industrin tycks ha förlorat något av sin 
dominerande ställning inom svensk ekonomi i stort. Ytterligare ett skäl till att 
uppmärksamma vad som sker t ex  i utvecklingsföretag är att ämnesområdet om möjligt 
bör ha en innehållsmässig bredd där en mångfald av verksamheter uppmärksammas. Jag 
är beredd att hävda att dess fortsatta aktualitet och legitimitet i hög grad är kopplad till en 
förnyelse och breddning som tar sina utgångspunkter utanför huvudinfluensen.  
 
Mot denna bakgrund vill jag här redovisa några tolkningar och reflektioner kring fyra 
biotech-företags verksamhet. Jag gör det med samma utgångspunkter och på samma sätt 
som jag tidigare gjort för TV-produktion.80 I korthet innebär det att jag först redovisar 
några tolkningar av de olika ledningspersonernas föreställningar. Jag utgår främst från 
intervjuer som i stort handlat om ekonomi, påverkan och verksamhet.81 Jag återger några 
tolkningar av dessa föreställningar som rör verksamhet och styrning.82 Därefter går jag 
vidare genom att relatera detta till ämnesområdet och reflekterar kring inriktningen på 
tänkbara bidrag. Jag relaterar berättelserna till vad jag beskriver som traditionell och 
modernare ekonomistyrning.83 De bidrag som jag lyfter fram inriktas i stor utsträckning 
mot aspekter som jag menar har litet utrymme i etablerade föreställningar kring 
ämnesområdet. Min tanke är som tidigare att uppmärksamma intressanta aspekter för att 
få inspiration och uppslag till en fortsatt diskussion kring en förnyelse av ämnesområdet.   
 
Jag presenterar här fyra ledningspersoners föreställningar kring den roll ekonomi och 
styrning har i deras företag.84 Först beskriver jag två företag som utvecklar och tillverkar 
läkemedel (Pharma och Medica) och därefter två företag (Kinetic och Thera) som 
utvecklar systemprodukter (grundinstrument och mjukvaror) för biotech-företag.85  
 
Tolkningarna kring respektive företag presenteras närmast i form av allmänna 
”affärsmodeller” d v s  mentala bilder kring vad som är institutionella faktorer som 
                                              
79 Ett av många tecken är att författare diskuterar och ifrågasätter traditionella branschindelningar. Se t ex  
Giertz, 1999. Ett annat tecken är att Stockholmsbörsen fr o m  maj 2001 ändrat branschindelning för sitt 
nya börsindex.  
80 Se Produktion av underhållning där jag diskuterar något kring metod och tillvägagångssätt (Denna 
delstudie) och även Första huvuddelen där jag något utförligare redogör för ställningstaganden som rör 
vetenskaps- och kunskapssyn. 
81 Jag öppnar intervjuerna med en fråga (Hur uppfattar du att ekonomiska aspekter används för att 
påverka er verksamhet och hur påverkar ekonomin er verksamhet?) främst för att ange riktning mot 
ekonomi men också mot påverkan och verksamhet. Tudelningen i inledningsfrågan är tänkt att täcka in 
vad både jag tidigare kallat "ekonomisk-system-styrning" och "ekonomiskt-tänkande-styrning". Se Första 
huvuddelen och Reflektioner kring teman eller Sörling 2000, s 134. 
82 Jag har tidigare använt ordet mind-map för att markera att det är fråga om dessa personers 
föreställningar kring styrning av den egna verksamheten.  
83 Jag uppfattar att jag därmed att det finns en progression i den referensram jag använder för 
reflektionerna jämfört med framställningen kring TV-produktion. Där relaterade jag bara till en etablerad 
och traditionell föreställningsram inom ämnesområdet.  
84 På en av dessa personers visitkort anges titeln President, CEO, för en annan anges enbart President, för 
en tredje enbart CFO (med ansvar för bolagets Sverige-del) och för den fjärde CFO men med ett muntligt 
tillägg tf CEO. Jag har alltså intervjuat de personer som har den formellt högsta ledningsposten i Sverige i 
respektive bolag.  
85 För att inte riskera att lämna ut uppgifter av känslig natur väljer jag att använda dessa påhittade namn. 



 andra huvuddelen  

 

 

216 

påverkar företagen i stort liksom hur detta styr deras verksamhet. Detta sätt att presentera 
dem är en konsekvens av mitt huvudintryck att konventionell ekonomistyrning får en 
mycket mindre plats i de intervjuades berättelser än vad jag hade väntat mig. För dem 
tycks ord som ”ekonomi och påverkan” ge associationer till andra områden. Trots att jag 
först presenterar mig som företagsekonom med intresse för ekonomi och styrning, sedan 
öppnar intervjuerna med en fråga där jag använder orden "verksamhet", ”ekonomi” och 
”påverkan” samt vid upprepade tillfällen därefter försöker föra in samtalet mot sådana 
områden så glider intervjuerna över i andra riktningar. Mitt intryck är att styrning av 
verksamheten för dessa företagsledare tycks ha andra förtecken och karaktär än den som 
vanligtvis beskrivs inom huvudinfluensen.86 Detta är intressant med tanke på att jag 
medvetet har sökt tillämpningar som avviker från vad jag ser som ”det vanliga eller 
etablerade” inom ämnesområdet. 
 

2.  Pharma – siktar på avtal med stora läkemedelsbolag  
 
Fram till 1998 var detta ett bolag för att hantera immateriella rättigheter som t ex  
patentansökningar. Samma år gick riskkapitalbolag in med pengar, bolaget ändrade 
inriktning och grundades i sin nuvarande form.87 Man började då inom Pharma att 
formulera delar till en affärsplan. En viss forskning ”stoppades in i bolaget” enligt CEO.88 
Det fanns idéer om hur något av den grundforskning som bolagets grundare tidigare 
arbetat med skulle kunna omsättas i produkter (läkemedel) för behandling av t ex  fetma, 
hjärt-/kärlsjukdomar och inflammationer. 
 
Sedan dess har Pharma kommit en bit på väg vad gäller att utveckla produkter, fått 
ytterligare riskkapital och vuxit vad gäller personalstyrka. Bolaget har nu produkter på 
gång avsedda för fyra olika tillämpningsområden.89 Pharma har lockat till sig sammanlagt 
95 miljoner kronor i riskkapital.90 De har sexton fast anställda och dessutom är ca 
trettiofem personer på heltid knutna till bolaget genom olika avtal.91  
 
Innan CEO svarar på min första fråga om ekonomi och påverkan redogör han för de 
villkor och det sammanhang som Pharma arbetar inom. Han berättar att i bolaget görs en 
del grundforskning inom biologi och kemi i samarbete med externa grupper. Fortlöpande 
designas nya kemiska substanser som testas mot celler (s k  biologimodeller). Denna 
process tycks ingå som en del i ett större samband som slutligen om allt går väl för 
bolaget leder till kommersiell framgång. Mitt intryck är att han beskriver vedertagna 
verksamhetsvillkor och arbetssätt i branschen för att ge en bakgrund till beskrivningen 
                                              
86 Lindvall, 2001, s 46, ger exempel på en traditionell definition av ekonomistyrning: "att med hjälp av 
ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar." 
87 Enligt Pharmas hemsida grundades (was founded) bolaget 1998. 
88 Jag använder beteckningen CEO för den person som jag har intervjuat eftersom han själv använder 
denna titel.  
89 Enligt Pharmas hemsida på Internet ska klinisk prövning ske under 2001 d v s  de första testerna av 
medicinska substanser ska göras på människor. 
90 Enligt bolagets CEO (VD). 
91 Enligt bolagets hemsida på Internet. 
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kring sin egen verksamhet. Han ritar också upp en s k  mind-map för verksamheten och 
hänvisar sedan till den under hela intervjun.92 Den fortsatta texten rör till en början mina 
tolkningar kring verksamhetsvillkor i branschen med hänvisningar till CEOs figur. Min 
uppfattning är att en sammanhållande faktor i figuren är tidsaspekten (olika faser). Skeden 
och aktiviteter följer på och förutsätter varandra från idé till fullt ut kommersialiserbar 
produkt (eller från idé till dollar).  
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Fig. 5: källa Pharmas CEO 
 
Från idéstart  (cirkel 1 i figuren) där de försöker hitta ett läkemedel för att bota t ex  
anorexia så tar det enligt CEO ca 1,5 till 2 år innan man har en kemisk substanstyp som 
ser lovande ut (cirkel 2). Därefter så tar det ungefär ytterligare ett år innan de väljer en s k  
candidate drug (CD) (cirkel 3).93  Det är den kemiska substans som de bestämt sig för att 
försöka få fram till klinisk prövning.94 Den s k  prekliniska prövningen börjar (cirkel 4) 
och tar cirka två år och innebär tester på djur, på vävnader och i datoriserade modeller. 
Efter ca fem år (cirkel 5) går de in i klinisk forskning vilket innebär tester på människor. 
Tidigare har den kliniska utvecklingstiden tagit sju till nio år men enligt CEO försöker 
man numera pressa ner den till mellan fyra och fem år. Processen kan när som helst 
avbrytas om den inte verkar lovande. Efter cirka tio år (cirkel 6) lämnas en 
registreringsansökan på läkemedlet in till myndigheten och en tid därefter får man ett 
                                              
92 Figuren är en kopia av den som CEO ritade på ett blädderblock som en illustration till sin framställning. 
Alla inringade siffror i skuggade cirklar är mina egna markeringar (inplacerade med ledning av hans 
resonemang) som jag använder i den kommande texten för att göra kopplingar till figuren. 
93 I figuren markerat med CD. 
94 Klinisk prövning och andra fackord knutna till branschen förklaras i den fortsatta texten. 
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godkännande (cirkel 7). Först efter cirka tio till tolv år kan läkemedlen i bästa fall börja 
säljas och generera intäkter till bolaget (cirkel 8).  
 
Alla bolag försöker enligt CEO pressa dessa tider. Man vill så snabbt som möjligt försöka 
få utdelning på sina investeringar i utvecklingskostnader. En viktig faktor som spelar in är 
att bolagen under utvecklingsprocessen tvingas skydda sitt utvecklings- och 
forskningsarbete med hjälp av patentansökningar (cirkel 9). Patenten är tidsbegränsade 
och hindrar konkurrerande företag (främst s k genericabolag) från att kopiera läkemedlen. 
Den exklusivitet som patenten senare ger på konsumentmarknaden vill man av 
ekonomiska skäl få under så lång tid som möjligt. Mindre bolag som Pharma 
patentansöker ett till två år tidigare (cirkel 10) än de stora läkemedelsbolagen. Mitt 
intryck är att de stora har större möjligheter att på andra sätt skydda sitt utvecklingsarbete. 
Enligt CEO är patentskyddet ett ”fundamentalt” villkor för att över huvud taget kunna 
göra läkemedel. 
 
Min bedömning är att när han ritar sin figur så tar han för givet att lyssnaren känner till 
vissa grundläggande samband vad gäller framtagning av läkemedel. Nedanstående figurer 
ger en som jag tror nödvändig bakgrund och belysning av de olika faser som följer på 
varandra i en sådan process:95 

Fig. 6:  bearbetning av förlaga i Nilsson, 1998. 
 
I klinisk prövning fas I görs de första testerna på människor och försöksgrupper om 50 - 
100 frivilliga och friska människor används. De första testerna på sjuka personer görs 
sedan i klinisk prövning fas II. Det kan röra sig om tester på 50 - 300 patienter där man 
försöker fastställa om substanser har avsedd medicinsk effekt. Fas III är den mest tids- 

                                              
95 Källa: Nilsson, 1998. 
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och kostandskrävande. Tester görs där för att undersöka läkemedlens doseringar, effekter 
och biverkningar på upp till flera tusen patienter.96  
 
En grov sammanfattning av de olika fasernas inriktning och ungefärliga tidsåtgång vid 
utveckling av ett nytt originalpreparat (förutom prövningstid hos myndigheter) kan se ut 
så här:97  
 
Fas  Inriktning    Tidsåtgång 
 
Grundforskning Utveckling av nya substanser, kemi  1 år 
 
Preklinisk forskning Effekt, toxikologi, initial beredning,  2 år 
  substanstillverkning 
 
Klinisk prövning fas I Farmakokinetik, biverkningar på  1 år 
  friska frivilliga patienter 
 
Klinisk prövning fas II Dos-effekt, final beredning,  2 år 
  medium antal patienter 
 
Klinisk prövning fas III Jämförande effekt, säkerhet,  2 år 
  många patienter 
 
Klinisk prövning fas IV Säkerhet, alternativa behandlingsformer,  0,5 - 1 år 
  publicering 
 
Fig. 7: Källa Medicas Internetsidor. 
 
Både själva utvecklingsarbetet och aktiviteterna med att skapa exklusivitet med hjälp av 
patent och patentansökningar kräver finansiell styrka. Bolag som Pharma genererar under 
de första åren inga intäkter från försäljning utan lever i huvudsak på kapitaltillskott från 
ägare (s k  riskkapitalister). I bolagets koncept finns enligt CEO inbyggt att till en början 
gå med förlust. Kostnaderna för att ta fram ett läkemedel som kan säljas på 
konsumentmarknaden ökar markant i utvecklingsprocessens olika faser.98  Bolaget siktar 
därför inte på att "gå hela vägen" fram till ett godkännande med sina produkter utan 
snarare att sluta samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag i vad han kallar fas II. Han 
illustrerar sin berättelse kring kostnadsutvecklingen genom att rita denna figur:  
 
 
 
 
 
                                              
96 Underlag till beskrivningen kring de olika kliniska prövningarna har hämtats från några av de 
deltagande företagens Internetsidor.  
97 Sammanställningen är en bearbetning av en figur hämtad från Medicas Internetsidor. 
98 De tidigare beskrivna faserna.  
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preklinik 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 8: källa Pharmas CEO. 
 
Kostnaderna för att bedriva preklinisk forskning ("preklinik" i figuren) säger han är 
relativt låga medan de stiger "dramatisk" när man väljer en CD. I fas 1 (Ph I i fig) ökar 
inte kostnaderna så mycket vilket de däremot gör i fas 2 (II i fig). Fas 3 (III i fig) innebär 
att kostnaderna enligt CEO "drar upp i himlen". Han uppger att kostnaden för en färdig 
produkt för närvarande ligger runt 3 - 4 miljarder.99 Risken att misslyckas d v s  att idéen 
eller substansen inte infriar ställda förväntningar ökar också i de olika faserna. Enligt 
CEO så ligger chansen för en CD att gå igenom fas 1 runt 40%, risken att misslyckas i fas 
2 (första prövningar på patienter) minskar något och slutligen i fas 3 minskar risken 
ytterligare något. I motsvarande grad ökar kraven på investeringar i produkten samtidigt 
som den möjliga intäktssidan också ökar.  
 
Enligt CEO är målsättningen inom bolaget att utveckla läkemedelssubstanser t o m  första 
fas två studien (klinisk prövning fas II). Det innebär att indikationer då kan finnas att den 
substans de tagit fram har effekt på den patientgrupp som behandlas. Därefter siktar de på 
att få till stånd ett samarbetsavtal med någon av de stora läkemedelsföretagen. Det ger 
resurser att gå vidare med de mera kostnadskrävande slutfaserna (framför allt fas 3) fram 
till en registrering. Ett sådant avtal skulle innebära att bolaget får intäkter och inte längre i 
samma utsträckning behöver leva av ägarkapital.  
 
Pharmas ledning får enligt CEO hela tiden väga sannolikheten att lyckas ta fram 
verkningsfulla läkemedel i olika faser mot  den ökade kostnaden som följer med dem. 
Han menar att den ekonomiska utdelningen blir större ju längre de klarar av att driva 

                                              
99 Förmodligen avser CEO svenska kronor.  

tid 
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processen samtidigt som det också krävs allt större finansiell styrka att föra den framåt. 
De mest framgångsrika läkemedelsprodukterna (s k  block-busters) säljer enligt honom 
för mer än en miljard dollar per år.  
 
Tillgången på riskvilligt kapital och konkurrenssituation uppger han vara avgörande för 
när de försöker nå samarbetsavtal med större läkemedelsbolag. Vid som CEO säger 
"mördande" konkurrens d v s  om många stora företag är aktiva inom ett område så kan 
det vara enda möjligheten för dem att gå in tidigt (i fas 1) i ett avtal. Risken finns annars 
att de stora företagen med hjälp av sin finansiella styrka kan utveckla processen snabbare 
än vad Pharmas ekonomi klarar av. I andra fall kan det tänkas att företaget på egen hand 
ekonomiskt klarar av att föra processen längre (till fas 3).  
 
CEO menar att små bolag som Pharma till en början får satsa på en produkt med så stor 
framtida affärspotential att de kan skriva licensavtal med finansiellt starka företag under 
utvecklingsprocessens gång (d v s  sälja resultatet av sitt FoU-arbete) och därmed skapa 
försäljningsintäkter i bolaget. Framgångsrika små bolag får hoppas på att genererade 
vinstmedel slutligen ger kapital nog för att på egen hand kunna föra nya produkter ända 
fram till ett godkännande (ökar värdet av en produkt "dramatiskt" enligt CEO). Innan 
Pharma kan skapa vad CEO kallar "svarta siffror" d v s  gå från redovisade förluster till 
vinster måste de leva av ägarkapital. Till en början är det fråga om att skapa eget kapital 
genom riktade aktieemissioner främst till s k  riskkapitalbolag (venture cap) och därefter 
att försöka utveckla verksamheten så att bolaget blir börsnoterat. Detta ger enligt honom 
en nödvändig ekonomisk bas (likvida medel) för att kunna utveckla substanser och 
läkemedel till olika faser i utvecklingsprocessen. 100 
 
Affärsidé och managementstruktur är enligt CEO de två delar som i början av bolagets 
verksamhet är särskilt viktiga för att kunna attrahera riskkapital. Affärsidén bör vara vad 
han kallar "sund" d v s  vara fråga om ett forskningsområde inom vilket de vet att det 
finns stora medicinska behov. Det ska finnas "ett sug" efter den här typen av produkter. 
Bolaget bör också ha en god managementstruktur d v s ledningen bör vara erkänt skicklig 
i att leda företag inom branschen. Han hävdar att potentiella investerare i första hand 
bedömer affärsidé och i andra hand ledningskompetens men att också omvänd ordning 
förekommer. Ibland är vad han kallar "en bra managementstruktur" tillräckligt för att 
skapa förtroende hos riskkapitalbolagen. 
 
Efterhand som läkemedelssubstanserna utvecklas och kraven ökar på kapitalanskaffning 
faller vad CEO kallar en allt större "bevisbörda" på företaget. För att få nytt kapital 
genom t ex  en börsintroduktion krävs att de inom bolaget kan visa att de klarar av att 
göra sådana saker som tidigare bara stora läkemedelsföretag klarade. De måste därför t ex  
visa att framtagna substanser kommit en bit på väg i utvecklingsprocessen och att olika 
samarbetsavtal har ingåtts. Han uppger också att de på olika sätt försöker skapa sig en 
kvalitetsstämpel genom att liera sig med "rätta" partners. Det kan i ett första steg ske 
genom att väl ansedda investmentbolag (kända för att vara duktiga placerare) satsar 
                                              
100 Ett av de beskrivna biotech-bolagen startade med 15 milj SEK i riskkapital, fick sedan ett 
kapitaltillskott på ytterligare ca 100 milj SEK från flera riskkapitalbolag och därefter gav en 
börsintroduktion 800-900 milj SEK i kapitaltillskott.  
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riskkapital i bolaget. Dessa skaffar sig sedan insyn i och kontroll över utvecklingen av 
olika affärsprojekt genom styrelseposter i bolaget.  Nästa steg i "kvalitetsmärkningen" är 
att de visar upp etablerade forskningssamarbeten med ledande företag inom området. 
Samarbete med välkända investerare och läkemedelsföretag borgar för kvalitet och skapar 
vad han ser som nödvändigt förtroende för Pharma på den finansiella marknaden. 
 
Min sammanfattande tolkning är att förutom en stor affärspotential i grundforskningen 
krävs även förtroendeskapande faktorer som "rätt" management-,  ägarstruktur och 
samarbetspartners för att generera rörelsekapital. Just rörelsekapital förefaller stå i 
centrum och får symbolisera ekonomiska aspekter i verksamheten. Ekonomi för CEO 
tycks till stor del röra sig om att se till att det finns pengar (likviditet) för att kunna driva 
verksamheten. Han säger att under de två första åren hade de ingen budget utan att de 
egentligen bara hade vad han kallar "en löpande kostnadskontroll". Numera används en 
"ungefärlig rambudget" vilket tycks innebära att de slår fast hur mycket pengar som finns 
tillgängligt d v s  hur mycket som kan förbrukas under en viss tid och när de tvingas ta in 
nytt kapital. Det tycks i grunden vara fråga om en likviditetsbudget eller som CEO säger: 
 

"vi vet hur mycket vi har - vi vet hur mycket vi bränner per månad - vi 
vet vilka kostnadskrävande och nyckelhändelser som kommer att hända 
framöver…. alltså vet vi att per datum si och så då är pengarna slut…och 
därför behöver vi så mycket tidigare gå ut och söka nytt kapital…för att 
kunna finansiera verksamheten" 

 
Mitt intryck är att för CEO är ekonomi den faktor som anger hur fort och långt man inom 
bolaget kan gå fram i de väldefinierade faser som finns etablerade för framtagning av 
läkemedel. Ekonomi tycks vara anskaffning och tillgång på riskvilligt kapital i form av 
tillgängliga pengar (= likviditet) i väntan på att (i första hand) intäkter från samarbetsavtal 
faller ut eller (i andra hand) att intäkter skapas från försäljning till patientmarknader.   
 

3.  Medica - utvecklar mot patienter 
 
Bolaget grundades 1994 av några forskare i samarbete med ett fristående bolag. 
Grundarna hade kopplingar till ortens universitet och sjukhus (inom bl a  klinisk 
neurologi, biofarmaci och gelenisk farmaci). De utvecklade och patentsökte under 1992 
en ny beredningsform av en tidigare känd medicin. 1995 förvärvades detta patent av 
Medica. Därefter har patentet (ett s k  formuleringspatent - se nedan) godkänts i USA, 
Nya Zeeland, Australien och Europa. Syftet med bildandet av Medica var att bolaget 
skulle utveckla och tillverka läkemedel baserat på nämnda patent.101  
 
Medicas verksamhet inriktas nu mot att tillverka och ta fram s k  drug delivery-system för 
behandling av en viss sjukdom. Företagets affärsidé bygger på att med en ny 
patenteringsbar formuleringsteknik (medicinering i flytande form) ge patienter bättre 

                                              
101 Avsnittet bygger på Medicas Internetsidor. 
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läkemedelsdosering. Medica utvecklar nya och unika sätt att dosera sedan tidigare 
väletablerade och välkända läkemedelssubstanser.102   
 
För närvarande har Medica ett 15-tal heltidsanställda personer som arbetar med bl a  
produktutveckling och tillverkning. Dessutom anlitar bolaget externa konsulter för 
uppgifter som rör t ex  affärsjuridik, klinisk prövning, registrering och marknadsföring. 
Bolaget har tillgång till patent på två produkter. Den ena produkten är i början av 
utvecklingsprocessen medan man för den andra har byggt upp en egen 
produktionsanläggning. Den senare produkten genomgår en avslutande klinisk prövning 
(fas III) i USA och ansökan om registrering är tänkt att ske under 2001. Inom Medica har 
man för avsikt att till en början prioritera de nordiska och amerikanska marknaderna. 
Bolaget har ett avtal om marknadssamarbete med ett företag i USA och etablerat ett 
dotterbolag där för att kunna bearbeta en framtida marknad.103  
 
CEO börjar med att prata om läget för Medica och särskilt för den produkt de utvecklat 
under senare år.104 Den bygger på tidigare kända substanser som blandas ihop till flytande 
form istället för som tidigare i tablettform. Själva formen eller formuleringen av 
medicinen är deras produkt. Tanken är att patentet ska underlätta doseringen av 
medicinen för patienterna. Han uppger att bolaget vid intervjutillfället inte aktivt får 
marknadsföra produkten eftersom den ännu inte är registrerad (godkänd) av myndigheter i 
USA, Sverige eller övriga tilltänkta marknader.105 
 
CEO framhåller att den bransch som de verkar i till stor del är reglerad från kvalitets- och 
säkerhetssynpunkt och menar att detta sätter sin prägel på verksamheten. För att uppnå 
slutmålet som är att få produkten registrerad på olika marknader måste först ett antal 
väldefinierade delmål uppnås. Inom branschen sägs att man måste gå igenom eller uppnå 
ett antal milstolpar (milestones). Både olika processer och rutiner inom företaget såväl 
som själva produkten måste godkännas med tanke på  kvalitets- och säkerhetsaspekter.  
 
Hans berättelse kopplas enligt min tolkning främst till de regleringar som i olika 
avseenden sätter sin prägel på bolagets verksamhet. Mitt intryck är att utveckling för 
honom är att uppnå olika steg (milestones) vad gäller produkter, interna processer och 
ekonomi. Det är steg som definieras av myndigheter men också av bolagets utfästelser 
mot omvärlden. I CEOs föreställning kring den egna verksamheten tycks ekonomin vara 
den faktor som avgör hur fort företaget kan gå fram för att uppnå olika milestones.  
 
Läkemedelstillverkande företag måste enligt honom kunna visa att deras interna rutiner 
följer vad som kallas Good Manufacturers Product Procedures (GMP) och bygga upp 
interna kvalitetssystem i form av Standard Operating Procedures ("SOPAR").106 Inom 
Medica arbetar de med utbildningar, riktlinjer, kvalitetssystem och en befattning som 

                                              
102 Avsnittet bygger på Medicas Internetsidor, årsredovisningar och från intervjun med CEO. 
103 Stycket bygger på uppgifter ur årsredovisningen för 2000. 
104 Den person som här och i den fortsatta texten benämns CEO är vid intervjutillfället både tillförordnad 
CEO och ekonomichef (CFO).  
105 Intervjun ägde rum i april 2001. 
106 Riktlinjer och godkännande lämnas av Läkemedelsverket och deras amerikanska motsvarighet FDA. 
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Quality Manager för att åstadkomma en intern och av myndigheter godkänd 
produktionskvalitet. Själva kvalitetsarbetet räcker inte i sig enligt CEO utan det måste 
också dokumenteras och finnas kvalitetsansvariga personer (a qualified person) i 
produktionen för att företaget efter inspektion av Läkemedelsverket (Sverige) ska kunna 
få ett godkännande för tillverkning av läkemedel. I detta kvalitetsarbete finns 
väldefinierade delmål (milestones) som ska klaras av innan företagets interna processer 
blir godkända. Det finns ett antal utvecklingsfaser som enligt honom måste klaras av 
innan slutmålet att få både produktionen och produkten godkänd så att 
marknadsbearbetningen och den egentliga försäljningen kan påbörjas. 
 
Bolagets produkt har för närvarande "Orphan drug status" i Europa och USA. Det innebär 
bl a  att bolaget har marknadsexklusivitet i USA i sju år och i Europa i 10 år d v s  andra 
produkter med liknande egenskaper får inte godkännas eller marknadsföras under denna 
tid.107 Att skydda produkten från konkurrens ser CEO som en viktig del i 
utvecklingsprocessen.108 Det som f n  återstår innan produkten kan bli godkänd är att man 
inom bolaget måste slutföra det kliniska prövningsprogrammet (fas III), färdigställa och 
sända in registreringsansökan, organisera ett distributionsnät utanför norden och bygga 
upp en verksamhet som klarar internationell lansering av produkten.109 
 
Enligt CEO vet de inom företaget mycket väl vilka aktiviteter som fortlöpande ska göras. 
Han beskriver hur vägen fram till en registrering av bolagets produkt är utstakad av 
regleringar (milstolpar) som övervakas av olika myndigheter. Hur fort detta kan göras 
beror på tillgängliga ekonomiska resurser: 
 

"vi vet vad vi behöver göra ….men takten på hur fort vi gör det kan ju 
bero på vilka resurser vi har att göra det…" 

 
Medica saknar (vid intervjutillfället) vad CEO betecknar som positiva kassaflöden vilket 
de räknar med att kunna åstadkomma i och med att läkemedlet blir godkänt och produkten 
får marknadsföras. Godkännandet av produkten ser han som viktig för företaget vad gäller 
bl a  den ekonomiska sidan av verksamheten.110 Fram till dess lever bolaget i huvudsak av 
ägartillskott till det egna kapitalet och är därför beroende av "fönstret till marknaden" som 
han säger. Han uppger att de medvetet arbetar för att skapa ett förtroende hos 
kapitalmarknaden bl a  som en förberedelse för en framtida börsintroduktion. Exempel på 
sådana förtroendeskapande åtgärder är bl a  att kontinuerligt ge information kring bolagets 
verksamhet via pressmeddelanden och Internetsidor.111 Han menar också att det är viktigt 
att fortlöpande via delårsrapporter och bokslutskommunikéer kunna rapportera om 

                                              
107 Enligt Medicas senaste årsredovisning. En s k  Orphan drug status innebär också ett enklare 
registreringsförfarande och möjligheter att få ekonomiskt stöd till den amerikanska kliniska prövningen.  
108 I Sverige registreras läkemedel hos Läkemedelsverket och i USA är FDA (Food and Drug Association) 
motsvarande myndighet. 
109 Enligt Medicas Internetsidor. 
110 Innan godkännandet av produkten kan enskilda läkare ansöka hos Läkemedelsverket om att få ett 
godkännande om att förskriva produkten till patienter. Medicas produkt har på detta sätt enligt hemsidan 
på Internet under de senaste åren använts vid behandling av ett 30-tal patienter i Sverige.  
111 Det kan t ex  vara fråga om att rapportera att US Orphan status erhållits för ett visst läkemedel. 



 andra huvuddelen  

 

 

225 

ökningar i omsättningen.112 Över huvud taget ser han boksluts- och ekonomirapportering 
som viktiga kommunikatorer mot finansmarknaden. CEO lyfter också fram vikten av att 
ha vad han kallar "rätt styrelse" d v s  en viktig del i förberedelsen för en börsintroduktion 
är att skapa en styrelse som inger förtroende på kapitalmarknaden.  
 
Han hävdar att de övergripande kvalitetsmålen styr vad som sker i verksamheten. De 
bryter ner kvalitetsmålen i detaljerade delmål och handlingsplaner för varje avdelning:  
 

"det är så styrt här över huvudtaget …att det är vissa regler och viss 
kvalitet och det får man inte avvika en tum ifrån…det måste man 
uppfylla…(….) ska man skriva ut etiketter så ska det göras på det här 
viset… och det och det ska stå på etiketten…." 

 
Olika etapper eller milestones läggs enligt CEO upp efter de externa kvalitetskrav som 
ska uppfyllas. Min tolkning är att kvaliteten i process och produkter tycks komma först 
och därefter ekonomiska överväganden. Han säger att ekonomin är ett 
planeringsinstrument och ett sätt att rapportera vad som händer i verksamheten. Budgeten 
ger enligt honom ramar som innebär förutsättningar eller det spelrum som de behöver för 
verksamheten. I botten för all ekonomisk rapportering finns en verksamhetsplan och en 
affärsplan. Utifrån den görs en budget för kommande år. Han menar att det ger prognos- 
och lärandetillfällen att lägga en budget för nästa år och att "estimera" resten av 
innevarande budgetår. Enligt honom är det inte meningsfullt att gå igenom utfall och göra 
budgetjämförelser mot föregående år eftersom det händer så mycket i verksamheten. 
Däremot kan de lära sig genom att fundera kring varför de i budgetprocessen tänkte på ett 
visst vis och något annat sedan hände. Han säger sig genom budgetprocessen vilja få in ett 
tänkande i organisationen med tyngdpunkt mot ett lärande. Särskilt viktigt är det enligt 
honom att lära sig förstå vad som händer och varför så att medarbetarna bättre kan göra 
bedömningar av framtiden.   
 
Min sammanfattande tolkning är att det inom bolaget uppfattas som viktigt att mot 
omvärlden bygga upp ett förtroende för den egna förmågan att på ett bra sätt kunna 
producera och utveckla ett läkemedel. I detta ingår att försöka ge rimliga utfästelser 
knutna till väldefinierade milestones (både vad gäller innehåll i verksamhet och i 
ekonomi) och att sedan som CEO säger "på ett bra sätt" kunna motsvara skapade 
förväntningar. Det tycks vara fråga om sådana som knyts till att de klarar kvalitetskrav 
knutna till själva produktionsprocessen och att produkterna klarar medicinska tester och 
blir godkända i olika länder. Dessutom förefaller det viktigt att leva upp till förväntningar 
om en framtida kommersiell marknadspotential. I den sista delen ingår både att skapa och 
skydda patent. Det tycks alltså vara viktigt att arbeta framtidsinriktat vilket kanske inte är 
så konstigt med tanke på att det är fråga om ett bolag i en utvecklingsfas (ett s k  
utvecklingsbolag).  
 

                                              
112 En ökande försäljning finns genom de förskrivningar till patienter som görs av enskilda läkare efter 
individuellt tillstånd från Läkemedelsverket och där Landstingen betalar fullt pris för läkemedlet. 
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4.  Kinetic - har marknadsintroducerat en produkt 
 
I mitten av 1990-talet presenterade en forskare inom universitets- och högskolevärlden en 
ny metod för DNA-analys. En person inom forskningsinstitutionen ifråga och med 
erfarenhet av företagsutveckling bildade kort därefter (1997) ett juridisk bolag  (Kinetic) 
för att skydda och ta tillvara den kommersiella potentialen i metoden. Bolaget hade till en 
början inga anställda eller egen affärsdrivande verksamhet. Kinetic anställde efter en tid 
en "VD-konsult" på deltid med uppgift att skapa strategiska allianser för bolagets 
affärsutveckling. Behov av riskkapital gjorde att en affärsplan upprättades och i en första 
finansieringsomgång satsade ett välkänt riskkapitalbolag ett tiotal miljoner svenska 
kronor. Med pengarna följde också krav om affärsmässig styrning och resultatet blev som 
företagets grundare uttrycker det att: 
 

"taxametern började ticka"  

 
Efter sex månader var kapitalet slut och ett större antal stora investerare kontaktades 
under 1998. Kinetic erbjöds tre gånger det belopp de sökte och kunde välja vilka 
investmentbolag som de ville samarbeta med. Under år 2000 introducerades bolaget på 
Stockholmsbörsens O-lista vilket innebar en kraftig ökning av tillängligt ägarkapital.113 
 
Företagets inriktning är enligt senaste årsredovisningen att utveckla, tillverka, 
marknadsföra och sälja kompletta lösningar för genetisk analys till läkemedelsbolag runt 
om i världen. Produkter har utvecklats ur en grundläggande teknologi (s k  DNA-
sekvensbestämning och sekvenseringsanalys) vilka används främst inom genteknisk, 
agrobioteknisk och farmaceutisk forskning. En första produkt har utvecklats och 
omvandlats till vad CEO kallar en "globalt kommersiell produkt". Själva produkten består 
av ett instrument med programvara och tillhörande reagenssatser. Tillverkningen av 
instrument är utlagd på underleverantörer (s k  outsourcing) medan tillverkningen av 
reagenssatser sker i bolagets egna lokaler och med egen personal.114  
 
Bolaget har enligt CEO på två och ett halvt år gått från idé till produkt och är nu inne i 
vad han betecknar som en kommersialiseringsfas. En egen säljkår har byggts upp i USA 
och på de stora europeiska marknaderna och försäljningsavtal har träffats på bl a  den 
japanska. Den organisatoriska uppbyggnaden av försäljnings- och marknadsfunktionerna 
har bidragit till en fördubbling av antalet anställda under senare år.115 Bolaget har noterat 
en kraftig försäljningsökning under senaste året men visar fortfarande en redovisad 
förlust.116 
 

                                              
113 Underlag till denna bakgrundstext och citatet har hämtats från en Internetsida där Kinetic presenteras 
av en s k Connect organisation.  
114 Avsnittet bygger i huvudsak på årsredovisningen för 2000. 
115 Enligt årsredovisningen för år 2000 var antalet anställda 38 vid ingången av året och 86 vid årets slut. 
116 Avsnittet bygger på uppgifter ur intervjun med CEO och ur årsredovisningen för år 2000. 
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Som svar på min första fråga lyfter CEO fram vad han ser som nödvändiga faktorer för 
framgång i branschen.117 Han betonar först vikten av "rätt infrastruktur" med möjligheter 
till samarbete och nätverksbildningar. Lokaliseringen av bolaget till den stad som de nu 
finns i tycks vara viktig med tanke på den kompetens och erfarenhet som finns inom 
biotech-området just där. Han talar också om nödvändigheten av att det finns en marknad 
eller efterfrågan på de produkter som de utvecklar och säljer. Tillgång till ett 
rörelsekapital under den tid som utvecklingen av produkter pågår ser han som en tredje 
nödvändig framgångsfaktor. Detta uppger han är grundläggande villkor för att kunna 
bedriva bolagets verksamhet. Han utvecklar därefter sina tankar kring marknad och 
finansiering. Jag uppfattar att detta är hans associationer eller föreställningar kopplade till 
ekonomi:  
 

"kapital är vi helt beroende av … och det måste finnas en marknad som är 
beredd att köpa produkten … och det måste finnas investerare med 
kapital som tror på oss" 

 
Anskaffning av rörelsekapital från finansmarknaden och försäljning av produkter på 
producentmarknaden tycks utgöra två huvudteman i hans berättelse. Biotech-branschen 
har vad han kallar "en supply- och en demandsida". Kinetic tillhör supplysidan vilket 
betyder att de tillhandahåller verktyg i form av konkreta produkter, instrument och 
reagenser (reaktionskärl och förbrukningsartiklar). Den andra sidan (demandsidan) är 
läkemedels- och biotechindustrier d v s  de som efterfrågar bolagets produkter för att 
kunna ta fram läkemedel.  
 
Bolagets förmåga att attrahera riskkapital rent allmänt beror enligt  CEO till stor del på 
hur väl de förmår tillgodose "demandsidans" behov men också på hur väl de inom bolaget 
lyckas leva upp till de förväntningar som finns kopplade till dem på den finansiella 
marknaden. Han menar att särskilt före en börsintroduktion (under år 2000 för Kinetic) 
och en första  lansering av produkter på marknaden är s k  utvecklingsbolag beroende av 
att riskkapitalbolag satsar pengar i verksamheten. Han ser riskkapitalisterna som 
nyckelaktörer vad gäller att bedöma potential i affärer. Deras analytiker har enligt honom 
kompetens att bedöma den affärspotential som finns i bolag och produkter.  
 
Ett typiskt utvecklingsprojekt innehåller enligt CEO ett antal väldefinierade stadier där 
stadieövergångarna innebär möjligheter att utvärdera och kanske stoppa ett projekt. Det 
börjar med ett explorativt stadium som resulterar i ett projektförslag som redovisar 
produktutvecklingsprogram, marknadsbild och efterfrågan. Allt detta ställs samman 
"faktiskt i en kalkyl" som han säger och är "i viss mån en grund för beslut". Han säger 
emellertid att: 
 

"vi vet ju alla att kalkyler är ljug - det är det enda vi är säkra på - (…) det 
blir aldrig absolut men det är en relativ …kalkylen blir en relativ mätare 
på…ja man ljuger ungefär på samma sätt i olika organisationer…" 

 
                                              
117 Jag öppnar även denna intervju med en fråga kring hur ekonomin används för att styra verksamheten 
eller hur ekonomin styr verksamheten. 
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CEO framhåller att marknads- och strategiska bedömningar är viktigare underlag för 
beslut om igångsättning av projekt. Själva projekten delas därefter upp i väldefinierade 
produktutvecklingsstadier med prototyp 1, 2 och 3 samt en s k  nollserie. Prototyp 3 "alfa-
testas" externt (ofta som han säger i närmiljön) och nollserien som är den första 
produktionsserien "beta-testas" (med skeppning och installation till kund) och därefter 
lanseras produkten på den tänkta marknaden. I varje stadieövergång prövas om projekt får 
fortsätta eller inte av bolagets ledningsgrupp. Han uppger att utvecklingen genom de olika 
stadierna förmedlas till omvärlden och särskilt till finansmarknaden. Därmed menar han 
att förväntningar skapas genom utfästelser om när och hur olika stadier ska uppnås. För 
att säkerställa finansiering fordras därför att bolaget på ett bra sätt uppfyller förväntningar 
kanske främst knutna till själva utvecklingen av produkten.  
 
Mitt intryck är att Kinetic fortlöpande förser finansmarknaden med information kring bl a  
nyckelbefattningar inom bolaget, styrelsesammansättning, större affärer, utmärkelser, 
delårsrapporter och marknadsutveckling.118 Efter en börsintroduktion får enligt CEO 
förväntningar knutna till försäljningsutveckling och marknadsinformation ökad betydelse. 
Bolaget granskas kontinuerligt av analytiker eftersom det är börsnoterat och säljer 
produkter på marknaden: 
 

"vi är börsnoterade….(…) ..så i och med att man börjar sälja så sitter man 
i ett skruvstäd och måste leverera mot förväntningar…(…)…expandera 
försäljningen och nå marknadsandelar är huvudintresset just nu…" 

 
Han menar att bankernas börsanalytiker studerar, bedömer och lämnar ut rapporter vilket 
skapar förväntningar kring bolaget på aktiemarknaden. I det han kallar "börsspelet" ingår 
att han ska vara ute och träffa representanter för finansmarknaden men också att 
kommentera de uppfattningar som analytikerna presenterar.119  
 
En annan viktig aspekt av finansieringssidan ligger enligt honom i att USA inte bara är en 
ledande marknad för biotech-produkter och teknologisamarbeten utan också att där finns 
drivkrafter bakom finansiering, konkurrenter och ledande forskning. Han säger att "hela 
branschen på något sätt drivs från USA". Detta gör att det är bolagets viktigaste marknad 
och att de måste "demonstrera en stark närvaro" och lyckas där för att sedan kunna nå 
framgångar på andra marknader. Rapporteringen kring vad som händer på USA-
marknaden uppfattar han därför som särskilt viktig för att skapa positiva förväntningar 
hos börsanalytiker och riskkapitalister om framgång även på andra marknader.120   
 
Kinetic har enligt CEO för närvarnade en stor tillväxt på försäljningssidan.121 Han säger 
att bolaget föregående år började marknadsföra och sälja sin produkt, under innevarande 

                                              
118 Detta sker bl a  genom personliga kontakter, pressreleaser och information på Internetsidor. 
119 CEO uppger att han ägnar 25% av sin tid till kontakter med finansmarknaden. 
120 Ett tecken är att bolaget i årsredovisningar och pressreleaser framhåller sin närvaro och förankring i 
USA. De visar t ex  att man har ett eget kontor och säljorganisation där, man namnger stora och välkända 
kunder därifrån och visar att i bolagets styrelse finns personer med erfarenheter från den amerikanska 
marknaden. 
121 Intervjun gjordes våren 2001. 



 andra huvuddelen  

 

 

229 

år räknar de med att öka intäktssidan ungefär tre gånger och enligt affärsplanen är det 
tänkt att de nästa år ska nå ett positivt affärsresultat. Mitt intryck är att försäljningen av 
produkter (= intäktssidan) får en allt större betydelse i bolaget. 
 
CEO beskriver bolagets produkterbjudande till kund som en systemprodukt vilken består 
av ett instrument och tillhörande dator med mjukvara samt reagenser (förbrukningsvaror). 
Kunder som köper systemet får en licens för att använda systemen och förbinder sig också 
att köpa reagenser från Kinetic. För bolaget innebär det enligt honom att de binder upp 
kunderna till en eftermarknad som de själva har ensamrätt till. En viktig förutsättning för 
denna affärsmodell säger han är att de kan skydda sina immateriella tillgångar genom 
kontroll över patenträttigheter. Inriktningen är att de själva ska äga de patent som ligger 
till grund för den grundläggande teknologi som bolaget är uppbyggd kring. Bolaget har 
(vid intervjutillfället) sexton patent och patentansökningar som skydd för 
verksamheten.122 Ambitionen är enligt honom att fortlöpande patentera nya 
tillämpningsområden och applikationer för att förstärka detta skydd.  
 
CEO menar att det inom bolaget börjar växa fram ett antal gemensamma värderingar och 
prioriteringar. Mitt intryck är att det främst är fråga om förhållningssätt mot kunder och 
marknad. Han talar om några "professionella företagsdrivande värderingar" och tar först 
upp vad han kallar "snabbhet". Enligt honom satsas extra pengar för att säkerställa 
snabbhet vad gäller att utveckla nya produkter, för att anpassa sig till nya möjligheter, för 
att vara steget före i marknadsföringen o s v. Han uppger att snabbhet präglar 
verksamheten och nämner deras snabba väg från bolagsbildning till lansering av produkt 
(mindre än 3 år) och säger att det inte finns någon konkurrent som tidsmässigt "kommer i 
närheten av detta". 
 
Det andra honnörsordet som han nämner är kvalitet. Han säger att eftersom de arbetar i ett 
relativt nytt bolag har de inte råd med misstag på marknaden. Andra bolag har större och 
starkare varunamn, har funnits längre och har sedan årtionden upparbetade relationer. Det 
har inte Kinetic och därför måste de som han ser det lägga extra vikt vid att bygga upp 
kvalitetsrutiner.  
 
Vad CEO kallar "den eleganta lösningen" är ytterligare ett honnörsord som han nämner. 
Han säger att de vill att utformningen av bolagets produkter och koncept ska uppfattas 
som enkla, eleganta och läckra. De vänder sig till en framväxande efterfrågan där 
användarna av bolagets produkter är experter inom andra områden (t ex  biologer eller 
läkare) och de vill därför att systemen ska ses som eleganta lösningar eller verktyg i deras 
arbete. Ett exempel som han ger är att kunderna kan packa upp deras produkt på 
förmiddan, installera och köra sina prover vid lunchtid. Det är enligt honom helt otänkbart 
med en konkurrentlösning vilken kan ta flera veckor innan den fungerar. Detta ser han 
som ett exempel på "den eleganta lösningen" som de "vinner mycket på" gentemot sina 
konkurrenter. 
 

                                              
122 Enligt årsredovisningen för år 2000 och CEO. 
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Det eleganta går också igen i marknadsföringen och utformningen av bolagets 
Internetsidor. Kinetics använder bl a  fackpress, konferenser och utställningar för att 
skapa medvetenhet kring bolaget och för att slussa kunderna till den egna websidan ("där 
har vi investerat mycket"). Tanken är att kunderna där ska lära sig om produkter, 
teknologi, själva erbjudandet, tillämpningar, referenser och liknande. De har som han 
säger medvetet valt att låta säljarna komma in ganska sent i säljprocessen. "Den eleganta 
lösningen" ger positiv uppmärksamhet till företaget och dess produkter och är enligt CEO 
en medveten och nödvändig strategi. Uppmärksamhet är enligt honom "otroligt 
gagnande" för ett litet företag som fortfarande befinner sig i ett stadium där de vänder sig 
till "innovatörer och early adopters".  
 
De sista honnörsorden som CEO tar upp knyter han till att bolaget arbetar med innovativa 
saker och att det är viktigt att organisationen är en s k  learning organization. Han menar 
att bolaget är teknologi- och marknadsdrivet och säger att de är väldigt medvetna om 
marknadens dynamik och att de bygger en teknologibas utifrån det. Varje försäljning är 
ett resultat av en insikt i vad kunden efterfrågar och det lär man sig mycket av enligt 
honom.  
 
Under samtalets gång berör CEO några aspekter som jag associerar till traditionella 
föreställningsramar kring ekonomistyrning. Han säger att de inom bolaget har ett 
resultatmål som de styr mot och att de har en budget som definierar vad olika delar i 
verksamheten får kosta. Företagets budget är en resultaträkning för hela företaget och för 
ett kalenderår i taget. Den bryts ner och följs upp per kvartal. Vad gäller 
budgetuppföljningen av utvecklingsprojekt så säger han:  
 

"vi kommer nog aldrig att driva projekt på det viset att nu har du så och 
så många kronor kvar….det kommer vi aldrig att göra….men vi kommer 
att hålla reda på förseningar och överspenderingar och sånt där…" 

 
CEO berättar också att prövningen av projekt i samband med uppnådda "milestones" 
(stadieövergångar) utgår från rapporterade avvikelser vad gäller produkternas tekniska 
kvalitet, förändringar på marknaden och ekonomisk avkastning. Tekniska problem menar 
han kan uppstå vartefter produkter utvecklas eftersom allt inte är löst från början. 
Marknader kan förändras genom att nya konkurrenter eller nya produktlösningar 
tillkommer. Dessutom måste de enligt honom hela tiden göra bedömningar kring 
ekonomin i projekt. Inom företaget finns utarbetade kriterier på den avkastning som krävs 
på lanserade produkter. Viktigaste kriteriet är vad CEO kallar "bruttomarginalen" vilken 
förväntas ligga över en fastställd procentsats.123 
 
Min sammanfattande tolkning är att CEO till stor del uppehåller sig vid anskaffning av 
ägarkapital och påbörjad marknadsintroduktion av företagets första färdiga produkt. 
Ekonomi för honom tycks vara knutet till generering av rörelsekapital utanför själva 
företaget i form av både riskkapital och försäljningsintäkter. Ekonomiska aspekter inom 
bolaget tycks han främst koppla till att internt bevaka att de håller sig inom de ramar som 
det externt genererade kapitalet tillåter. 
                                              
123 Han använder detta uttryck utan att närmare förklara vad han avser. 
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5.  Thera - säljer till stora läkemedelsbolag    
 
I slutet av 1980-talet experimenterade några forskare inom ett forskningscentra i Sverige 
kring en ny metod för att få fram snabbare kemiska reaktioner. De skaffade sig patent på 
ett nytt sätt att tillämpa tidigare känd teknik. Patentet såldes senare till en 
entreprenörsinriktad forskare som fortsatte utvecklingsarbetet med att ta fram en 
systemprodukt avsedd för läkemedelsindustrin. Denne grundade ett bolag (Thera) som 
plattform för att utveckla och kommersialisera teknologin i fråga.  
 
Under 1999 utvecklades i bolaget en färdig prototyp av en första produkt för att testa och 
utföra kemiska reaktioner vid forskning kring och utveckling av läkemedel. Produkten 
består av ett instrument (arbetsstation), mjukvara (programvara) och reagenser 
(förbrukningsvaror) som tillsammans är framtagna för att minska reaktionstider och 
möjliggöra kemiska tester (syntetisera substanser) som tidigare inte kunnat göras.124 
Bolaget introducerade för första gången sin färdiga produkt för en bredare publik vid en 
vetenskaplig konferens i april 2000 och de startade därmed vad de kallar 
"introduktionsfasen". Det innebär bl a  att serietillverkning av produkten påbörjats och att 
Thera låtit ett större antal läkemedelsbolag pröva och utvärdera teknologin i praktisk 
användning. Bolaget har också etablerat säljorganisationer på några av de större 
marknaderna i Europa, Norden och USA samtidig som de sålt produkten till ett tiotal 
större läkemedelsbolag.  
 
När bolagets egentliga verksamhet startades 1999 så hade det fyra anställda. För närvande 
är drygt sextio personer anställda i bolaget (förutom konsulter). Bolagets expansion har 
finansierats och finansieras fortfarande med hjälp av riskkapital. Både svenska och 
utländska riskkapitalbolag har främst under senare år i omgångar satsat allt större 
summor. Thera planerar för en fortsatt expansion vilket fordrar ytterligare riskkapital. För 
tillfället förefaller finansiering via en börsintroduktion vara ett prioriterat alternativ. Den 
påbörjade försäljningen räcker ännu inte till en egenfinansiering av verksamheten eller för 
att kunna redovisa positiva rörelseresultat.125 
 
Som svar på min första fråga kring hur ekonomin används eller påverkar verksamheten i 
bolaget svarar CFO:126 
 

"otroligt konkret" 

 
Han fortsätter genom att säga att de inom Thera har en begränsad och känd summa pengar 
att röra sig med. Instruktioner finns från bolagets styrelse som innebär att de ska planera 
sin verksamhet så att pengarna räcker under en viss tidshorisont. Uppgiften är att 
pengarna ska användas på ett sådant sätt att de maximerar värdet på bolaget:  
                                              
124 Enligt Theras årsredovisning för 2000 så "blir kemisterna mer produktiva när de tar fram nya 
läkemedel" med hjälp av bolagets produkt. 
125 Ovanstående stycken bygger på uppgifter hämtade från Theras årsredovisning för år 2000, från 
Internetsidor där bolaget presenteras av en s k  Connect organisation, från riskkapitalbolags Internetsidor 
samt från intervjun med CFO. 
126 CFO med ansvar för Theras Sverige del. 
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"det som maximerar oss…(…) ..försäljning är en ständigt viktig del, 
särskilt i vårt skede…" 

 
Det som för tillfället tycks ha prioritet är enligt CFO faktorer som har betydelse för att i 
finansmarknadens ögon framstå som attraktiva och detta speciellt vid en eventuell 
börsintroduktion. Han säger att bolaget inte kan börsnoteras utan att ha uppnått en 
försäljning. Det är därför viktigt i nuvarande skede att kunna åstadkomma vad han kallar 
en försäljningsutveckling och i det ingår "två komponenter". Han menar att den ena är att 
en försäljning visar att produkterna håller vad företaget utlovar genom att kunderna 
faktiskt köper dem. Företaget bevisar för bl a  börsanalytiker att de inte bara pratar om ett 
"läckert" koncept utan att det också värdesätts och köps av kunder. En 
försäljningsutveckling visar också att det faktiskt finns en marknad och att det ger 
revisorer bevis för att det finns tillräckligt många kunder för bolagets produkt. Man kan 
enligt CFO "lura på" en kund en produkt en gång utan att det därför finns någon marknad. 
Försäljningsutvecklingen är därför enligt honom en "otroligt" viktig parameter som ger 
svar på frågorna: Håller konceptet hos kunden? Finns det tillräckligt många kunder? Han 
hävdar att det inte är beloppets storlek utan själva raden ("sales") i resultaträkningen som 
är viktig för att visa att produkten fungerar och att marknaden finns. Signalen till 
omvärlden är att uppbyggnaden av företaget fortsätter som planerat och utlovat. 
Prioriteringen av försäljningen ger alltså enligt honom nödvändiga bevis inför 
kapitalmarknaden.127 En börsintroduktion är viktig eftersom den ger möjligheter för 
bolaget att fortsätta att utveckla sin verksamhet: 
 

"och börsintroduktionen hänger samman med att om vi inte får pengar så 
kan vi inte förverkliga oss…" (CFO Thera) 

 
Han hävdar att det är viktigt att till kapitalmarknaden förmedla framsteg som har med 
försäljningsutveckling att göra som t ex  att bolaget har lyckats få återkommande order 
och att de lyckats sälja till stora och välkända läkemedelsbolag. Han menar att "repetitive 
sales" ger en bekräftelse på att produkterna fungerar och att stora och välkända köpare tar 
bort en del av osäkerheten både kring bolaget och själva produkten. 
 
Det är också viktigt enligt honom att bolaget "nyttomaximerar" sin forsknings- och 
utvecklingsportfölj. Han menar att det finns många konkurrerande idéer som tävlar om de 
interna resurserna. De försöker därför enligt honom att utvärdera vilka idéer som givet 
den "penningpåse" som finns ger bästa ekonomiska avkastning. Det är det som "tidigt 
driver försäljningssiffrorna" och därför prioriteras FoU-projekt som bedöms ge tidiga 
försäljningsintäkter snarare än sådana i ett senare skede. 
 
 
 
 
 

                                              
127 CFO säger "att detta kommer först och i andra hand och i tredje hand". 
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CFO säger att "vi brukar rita" en tredimensionell bild för att illustrera den ständigt 
pågående utvecklingen av nya produkter i bolaget.128 Min bedömning är att han genom 
den vill ge en uppfattning om den föreställningsvärld ("affärsmodell") inom vilken de 
diskuterar sin verksamhet i bolaget: 
 

 
 
Fig. 9:  källa CFO för Thera. 
 
Figuren illustrerar det han kallar "det tredimensionella universum" som bolaget kan röra 
sig inom. Företagets nuvarande erbjudande kallar han generation 1 (han skriver G1 i 
figuren) och består av ett grundinstrument med tillhörande mjukvara och tillbehör. Vid 
utvecklingen av framtida produkter tänker han sig att de kan röra sig efter teknologiaxeln 
i två steg (markerar G2 och G3). Han säger att den nuvarande teknologin kan utvecklas t 
ex  från att göra kemiska reaktioner en och en till att göra dem tusentals åt gången (G2). I 
en förlängning skulle Theras teknologi kunna integreras med annan befintlig utrustning i 
kundernas laboratorier (G3).    
 

                                              
128 Han ritar nedanstående figur på ett kollegieblock samtidigt som han pratar om de olika delarna. 
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Med produkt-axeln illustrerar han utvecklingen av företagets kunderbjudande. Han tror att 
en tänkbar utveckling är att leverera någon form av service som t ex  att leverera färdiga 
resultat istället för testutrustning. I en förlängning kanske bolaget kan sälja slutresultat till 
kunder ("någon slags lösning").  
 
CFO hävdar att vad Thera säljer på marknaden egentligen är "tid" och att bolaget 
medvetet arbetar för att ta fram tidsbesparande erbjudanden (marknadsaxeln i figuren). 
Enligt honom förmår läkemedelsindustrin för närvarande att maximalt ta fram en 
framgångsrik medicinsk produkt per år och stort bolag. Han hävdar att det finns krafter 
som ställer allt större krav vad gäller att ta fram nya och framgångsrika produkter. Kraven 
ökar därmed också på kortare utvecklingstider. För att läkemedelsbolag ska klara av egna 
nyckeltal, kunna räkna hem sina investeringar och uppfylla de förväntningar som 
aktiemarknaden har så tror han att de kan komma att behöva ta fram upp till fem nya 
läkemedel per år. Bolagen behöver den typen av framgångar för att inte tappa i 
aktievärde. Ytterligare en omständighet som driver på denna utveckling menar han är att 
många gamla patent upphör (t ex  Lousec) vilket gör att etablerade bolag (som t ex  Astra 
Zeneca) behöver nya säljande produkter.  
 
Utvecklingen av ett nytt läkemedel tar sin början i en biologi- och i en kemifas.129 Enligt 
CFO utgör kemifasen en trång sektor i processen. Bolagets produkt används i den fasen 
och han hävdar att den utför kemiska reaktioner mellan 10 och 1000 gånger snabbare än 
traditionella sätt att åstadkomma dem. På en given tid hinner kemister göra fler molekyler 
vilket innebär tidsvinster i processen. Dessutom menar han att Theras produkt i många 
fall ger ett bättre utbyte i processen vilket ger snabbare rening av substanser och i 
slutänden tidmässiga fördelar. Han framhåller också att i bolagets produkt ("programvara 
och kit") finns inbakade standardtester vilket gör att precisionen i testerna ökar och 
därigenom uppnås tidsvinster.    
 
Enligt CFO styrs utvecklingen av produkter inom bolaget av tillgången på kapital och av 
de strategier och prioriteringar som görs av bolagets styrelse. För att internt kommunicera 
vilka steg som ska uppnås i linje med prioriteringarna används s k  milestones. Dessa 
milstolpar anger vad bolaget ska uppnå inom varje projekt vad gäller t ex kvartalsvis 
försäljning, forskningsmål, färdigställande av hård- och mjukvara, olika slag av 
leveranser samt avstämningspunkter i projekten. Han kallar användningen av milestones 
för en "viktig målstyrning".130 Milstolparna innebär konkreta process- och 
produktionsmål inom ramen för tillgängliga pengar (budget). Han säger att organisationen 
utvärderas efter uppnådda mål (i form av milestones) och inte efter om de klarat av att 
hålla budgetmål. 
 
Inom Thera används en årsbudget. Anledningen till det är enligt CFO att de behöver "titta 
lite framåt". Han menar att det är någon form av rullande prognosverktyg ("forecast") som 
behövs. Själva budgeten som verktyg är enligt honom inte viktig för att styra den interna 
verksamheten. Han betonar istället prognoserna kring försäljningsutveckling och 
                                              
129 Jfr framställningen kring Pharma. 
130 CFO nämner att de inom Thera under föregående år tryckt upp s k  Company Milestones i form av 
skrivbordsunderlägg i plast för att göra dessa allmänt kända bland personalen. 
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samordningen av bolagets olika delar som en konsekvens av den. Det han kallar 
"controlling och ekonomidel" finns snarare hos kunderna än hos Thera. Han menar att den 
egna prissättningen måste vara skälig i förhållande till det värde produkterna skapar hos 
kunderna. Det är därför viktigt att få kunder att förstå de värden som bolagets produkter 
skapar genom att t ex  hjälpa dem synliggöra och räkna hem de förtjänster som ett köp av 
en produkt innebär. 
 
Budgetens främsta funktion tycks enligt CFO vara att ge övergripande ekonomiska ramar 
för verksamheten: 
 

"vi kan inte tillåta oss ett sammantaget budgetöverdrag därför att det som 
då händer …då dör vi…liksom omkommer i vår budgetavvikelse…"  

 
Min sammanfattande tolkning är att ekonomi för CFO är den "påse pengar vi har" 
(likviditet) och att den har en given storlek. Inom denna givna ram är frågan vad som ska 
prioriteras och synliggöras (i form av milestones) i verksamheten. Han talar om 
nyttomaximering. Särkilt viktigt tycks det vara att för den finansiella marknaden påvisa 
en försäljningsutveckling som i sig kan attrahera nya pengar till bolaget.  
 
 

6.  Några tolkningar kring styrning  
 
Framställningarna kring biotech-företagen uppmärksammar att bedömningar och beslut 
angående verksamhetsinriktning på ett påtagligt sätt styrs av krafter utanför de egna 
företagsgränserna.  
 
Bestämmelser och marknadshänsyn sätter ramar för alla företag. Den vikt, omfattning 
eller det sätt på vilket det sker varierar säkerligen mellan olika branscher och företag. Jag 
ser detta som varianter inom en större marknadsekonomisk ram. Inom gängse (s k  
conventional wisdom) ekonomistyrning tycks sådana ramar eller krafter tas för givna 
eftersom de vanligtvis inte diskuteras, uppmärksammas eller ifrågasätts. En outtalad 
utgångspunkt tycks vara att ramarna i form av bestämmelser och marknader (kund) är 
givna och att (ytterst) företagsledningar mer eller mindre fritt kan agera för att påverka 
vad som händer inom dessa ramar (en påverkan med ekonomiska förtecken). 
 
För de beskrivna biotech-företagen tycks myndighetsregleringar och finansmarknad styra 
verksamhetens inriktning på ett sätt som gör det svårt att spontant tala om 
ekonomistyrning med sådana förtecken (huvudinfluensen).131 Det tycks ha etablerats en 
grundmodell för hur det går till att utveckla produkter (främst läkemedel) och för hur 
kvalitetsaspekter ska hanteras både i processer och för produkter. Ett antal etablerade steg 
eller faser måste passeras innan en produkt kan godkännas vilket är en förutsättning för 

                                              
131 Se nedanstående text (Traditionell ekonomistyrning) som relaterar styraspekter i berättelserna kring 
biotech-företagen till s k  traditionell ekonomistyrning och till idéer kring modernare ekonomi- eller 
verksamhetsstyrning. 



 andra huvuddelen  

 

 

236 

marknadsföring och försäljning på marknaden. Detta tycks utgöra en grundläggande 
förutsättning för hur sådan verksamhet ska bedrivas (vad ska göras) och tycks inbäddad 
som etablerad kunskap i företagen.132 Hur snabbt de inom företagen kan gå fram i de olika 
faserna tycks styras av tillgången på pengar.  
 
Företagsledningar förefaller vara uppbundna både av finansmarknadens villkor och 
bedömningar och av myndighetsregleringar. Jag menar att detta i hög grad torde 
inskränka handlingsfriheten vad gäller styrningen av den egna verksamheten. Det utgör 
samtidigt en arena inom marknadsekonomin med egna spelregler för utveckling av 
produkter och anskaffning av riskvilligt kapital.133 Viktigt tycks vara att inför 
"omvärlden" i olika steg visa upp och arbeta med olika slag av förtroendeskapande 
aktiviteter bl a  för att kunna påverka beslut som tas utanför organisationens formella 
gränser. Krav, åtaganden och förtroenden med kopplingar utanför det egna bolaget 
överförs till interna milestones och utgör därmed vad jag ser som en viktig del av den 
interna styrningen. Externa åtaganden och intern tillgång på pengar tycks alltså till stor 
del styra inriktning av verksamheten. 
 
Mitt intryck är att etablerade föreställningar inom ämnesområdet ekonomistyrning får litet 
eller inget utrymme i de olika berättelserna. Jag vill därför fortsätta genom att jämföra 
både traditionella och modernare föreställningar kring ekonomistyrning med mina 
tolkningar av hur VD-personerna ser på styraspekter i sina företag.134 Jag börjar med att 
diskutera kring de spår av traditionell ekonomistyrning som jag tycker mig se i de fyra 
beskrivna biotech-företagen. Genom att referera till några läroböcker av grundläggande 
karaktär försöker jag ge ett innehåll i föreställningar kopplade till denna typ av styrning. 
Därefter gör jag motsvarande belysning och jämförelse vad gäller modernare 
föreställningar kring ekonomistyrning. För att kunna göra det så återger jag innan dess 
något av hur modern ekonomistyrning framställs i nyare läroböcker. Till sist reflekterar 
jag kring tänkbara bidrag till ämnesområdet. 
 

Traditionell ekonomistyrning och biotech 
 
Mitt huvudintryck är alltså att s k  traditionell ekonomistyrning får litet utrymme i 
ovanstående berättelser.135 Detta är kanske något överraskande med tanke på att 
användningen av budget, kalkyler och internredovisning ibland och i viss litteratur 

                                              
132 Gibbons, et al, 1994, diskuterar olika slag av kunskap där inbäddad kunskap (embedded knowledge) är 
sådan som är knuten till enskilda organisationer och dess rörelse begränsad av givna nätverk eller 
uppsättningar sociala relationer. Nowotny, et al, 2001, talar om svagt och starkt kontextualiserad kunskap 
ur forskning (weakly and strongly contextualized knowledge) där biotech-företagens forskning snarast kan 
betraktas som starkt kopplad till omvärlden.  
133 Jfr de uttryck som CEO i Kinetic och Medica använder: "börsspelet" och "fönstret mot marknaden". 
134 Läroböcker får ge innehåll i både traditionell och modern ekonomistyrning. Innehåll i traditionell 
ekonomistyrning uppfattar jag som relativt enhetligt och därför nöjer jag mig med att ge referenser  i 
texten till litteratur med sådant innehåll. Modern ekonomistyrning är för mig oklarare och jag tar därför 
upp detta i ett särskilt avsnitt.  
135 Om vi med traditionell ekonomistyrning menar budgetering, kalkylering och redovisning. Ett 
traditionellt spår där tillämpningar inom tillverkningsindustrin främst uppmärksammas (huvudinfluens).  
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framställs som om den vore allmän inom många praktiska verksamheter.136 Dessa delar 
har fortfarande också en stark ställning inom akademiska grundutbildningar.137 Samtidigt 
kanske det inte är överraskande eftersom en viss tidigare forskning hävdar att 
företagsledningar inte använder ekonomistyrningens traditionella delar vid ledningen av 
sina företag.138 Mitt intryck ligger också i linje med de röster som hävdar att t ex  
budgetens roll har förändrats jämfört med tidigare då den sågs som det kanske främsta 
styrmedlet.139 Jag vill börja med att belysa karaktären på den styrning som jag uppfattar 
finns i dessa bolag genom att lyfta fram och diskutera några tolkningar kring hur 
ledningspersonerna tycks se på traditionella styrmedel (budgetering, kalkylering och 
redovisning).  
 
I intervjuerna nämns framförallt budget men på ett sätt som enligt min tolkning visar att 
den tillskrivs litet värde som traditionellt styrinstrument. Inriktningen tycks snarare vara 
att se budgeten som en konkret likvid handlingsram inom vilken de kan arbeta. 
Budgetramen tycks vara styrande men inte på traditionellt sätt. Användningen av budget 
beskrivs inte i något av bolagen i termer av detaljplanering med budgetuppföljning och 
budgetavvikelser på det sätt som brukar vara vanligt inom t ex  industrin.140 Istället 
uppger t ex  CEO i Pharma att de under de två första verksamhetsåren saknade budget. De 
använde då en "löpande kostnadskontroll" och använder numera vad han betecknar som 
en ungefärlig rambudget för att hålla reda på tillgängliga pengar. I den mån budget 
används tycks det alltså vara ett medel att hålla rätt på rörelsekapital i form av likvida 
medel. På motsvarande sätt tycks också Medicas CEO se på budgeten. Han lyfter fram 
verksamhets- och affärsplaner som styrande och betonar att själva budgetprocessen ger 
prognos- och lärandetillfällen för organisationen.141 Synen på budget som en ram för 
tillgängliga pengar i bolaget framhävs också i Kinetic och Thera. CFO i det senare 
bolaget tycks även han se budgeten som ett prognos- och planeringsinstrument vad gäller 
att få tillgängliga pengar att räcka till. Min tolkning är alltså att budgetens främsta 
funktion och styreffekt tycks ligga i att ange en likviditetsmässig ram för verksamheterna.  
Den tycks däremot inte användas nedbruten på enskilda delar, perioder, aktiviteter eller 
avvikelser för att i traditionell mening styra vad som sker.  

                                              
136 En mindre sammanställning kring användningen av budget finns t ex  i Ax, Johansson & Kullvén, 
2001.  
137 Se t ex  Brunsson & Sjöblom, 2001, där författarna bl a  lyfter fram budgetering, kalkylering och 
redovisning som viktiga inslag i grundläggande läroböcker.  
138 Se Flamholtz, 1992, s 21-34, där han hävdar att företagsledare  använder bl a  intuition för att leda 
verksamheten och inte ekonomistyrningsverktyg. Se även Jönsson, 1995, där han menar att företagsledare 
snarare använder intuition grundad på informationsinsamling än redovisning och finansiella nyckeltal för 
att leda sina företag.  
139 Samuelson, 1993, säger t ex  att budgeteringens syften har förskjutits från traditionella syften som 
prognos, kontroll, planering och samordning till vad han kallar moderna syften som åtagande, motivation 
och kommunikation. 
140 I läroboken Företagsekonomi 99 (Olsson & Skärvad, 1999) ges vad jag uppfattar som en traditionell 
bild av budgeten som ett styrmedel (s 357) där ledningen formulerar mål och att den genom 
uppföljningssystem som budgeten ser till att målen uppfylls. "Tanken är att budgetuppföljningen i god tid 
ska upptäcka om utvecklingen går åt ett annat håll än man tänkt sig, så att snabba motåtgärder kan sättas 
in (vid sämre resultat än beräknat) …." 
141 Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 499, säger bl a  att planeringsarbete i företag utan budgetering sker 
med hjälp av verksamhetsplan eller affärsplan. 
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Kalkyler brukar också inkluderas i traditionell ekonomistyrning. Produktkalkyler ses 
vanligtvis som en del av företags beslutsunderlag vid beslut kring prissättning, 
lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval, val av tillverkningssätt, köpa in eller 
producera själv och val av verksamhetsvolym.142 Det är vanligt att se dessa som olika 
kalkylsituationer. Jag uppfattar att sammanställa och använda siffror som underlag för 
beslut är en viktig del av traditionen kring kalkyler.  
 
Bara en av bolagens ledningspersoner (Kinetic) säger uttryckligen att kalkyler används 
för att sammanställa olika uppgifter. Han säger också att kalkyler "i viss mån" är en del av 
det beslutsunderlag som används för igångsättning av olika projekt. Kalkylen tycks för 
honom snarast ha en funktion av gemensam konstruktion, legitimitetsskapare eller 
referenspunkt som används i brist på något bättre.143 Han framhåller också att marknads- 
och strategiska bedömningar är viktigare beslutsunderlag. Min bedömning är att 
traditionella kalkyler främst tycks vara utvecklade för andra ändamål (kalkylsituationer) 
än för de överväganden som de ovan beskrivna biotech-företagen ställs inför.  
 
Jag uppfattar att bedömningar och beräkningar med hjälp av siffror trots allt har en plats i 
de olika ledningspersonernas föreställningsvärld. De säger inte uttryckligen att det är 
fråga om kalkyler men det torde ändå kunna ses som någon form av kalkylaktivitet när de 
t ex  gör beräkningar av tillgängligt rörelsekapital och av framtida kapitalbehov. Likaså 
när de bedömer vilka resurser som krävs för att uppnå olika milestones, när de försöker få 
en uppfattning om framtida ekonomisk avkastning eller när de till omvärlden rapporterar 
det ekonomiska läget. I de här företagen tycks de kalkylera i den meningen att de försöker 
göra framtidsbedömningar och då kanske främst kring faktorer som ligger utanför 
företagen. Traditionell kalkylering utgår vanligtvis från interna kostnader och har litet 
utrymme för t ex  företags management, framtida marknadspotential, idéer inom 
forskning samt eleganta lösningar och uppmärksamhet. 
 
Produkt- och investeringskalkylering har en etablerad plats inom traditionell 
ekonomistyrning. De viktigaste syftena med produktkalkyler sägs ofta vara att de utgör 
underlag för prissättning, kostnadskontroll och produktval.144 Några av de intervjuade 
ledningspersonerna har färdigutvecklade produkter i sina bolag men uppger ändå inte att 
de använder produktkalkyler i ovan nämnda syften. Det kan t ex  bero på att prissättning 
av produkterna inte ses som relaterad till produktionskostnader utan att den är knuten till 
marknaden. Ett exempel som tyder på detta är att CFO i Thera talar om att prissättningen 
relateras till de värden produkten skapar hos deras kunder. En annan tänkbar tolkning är 
att eftersom konsumentpriser på läkemedel är starkt skattesubventionerade så kan 
producenter ta ut i stort sett de priser de önskar för att uppnå en för ägarna godtagbar 
vinst.145 Om patienter inte betalar själva utan skattemedel till stor del betalar läkemedel så 

                                              
142 Uppräkningen av kalkylsituationer är hämtad från Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 167-168. 
143 Se citatet från Kinetics CEO: …."kalkyler är ljug - det är det enda vi är säkra på….(….) ..man ljuger på 
ungefär samma sätt i olika organisationer…" 
144 Se t ex  Andersson, 1991, s 37, och Olsson, 1994, s 10. 
145 Denna typ av argumentation förekommer i den offentliga debatten kring läkemedel och priser i 
Sverige. Jfr t ex  TV-program av typen Uppdrag Granskning (SVT1  2001.10.09.) 
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varför då beräkna kundvärde eller produktionskostnad och använda det som underlag för 
prissättning?  
 
Det tycks inte heller finnas behov av att använda kalkyler som ett led i en intern 
kostnadskontroll i de fyra biotech-företagen. Förbrukningen av interna resurser diskuteras 
snarare i anslutning till helheten och i likvida termer. Inställningen tycks vara att det 
främst gäller att beräkna hur länge en tillgänglig summa pengar kommer att räcka i olika 
verksamhetssteg och där en stor del av förbrukningen på förhand är känd eller går att 
prognostisera. Det tycks vara viktigare att uppnå definierade verksamhetsmål än att i 
efterhand kontrollera avvikelser mot tilldelade kostnadsramar. Kostnadskontroll med 
hjälp av kalkyler i traditionell bemärkelse förefaller alltså ha en underordnad betydelse.  
 
Att med hjälp av kalkyler göra beräkningar för att göra produktval tycks inte heller ha 
någon egentlig plats i dessa företag. Beslut kring produkters vara eller inte vara ligger 
snarare utanför företagen. Riskkapitalisters bedömningar och kapitalsatsningar tycks vara 
avgörande faktorer för vilka produkter som kommer fram liksom om bolagen tillåts växa. 
Även de restriktioner och villkor som ställs av olika myndigheter tycks ha betydelse för 
vilka produkter som kommer ut på marknaden. Min uppfattning är att ett första 
produktval har gjorts hos grundarna av dessa företag redan i och med att de bestämt sig 
för att försöka kommersialisera de olika idéerna. Själva bolagens tillväxt kan därför ses 
som en del i utvecklingen av den första produkten. Utvecklingen av ytterligare produkter 
tycks även den vara beroende av finansmarknadens kapital och bedömningar eftersom det 
tar lång tid innan bolagen fullt ut kan få intäkter från de första produkterna. Startsträckan 
för framtagning av produkter är lång inom branschen och det gör att riskkapitalisters 
bedömningar snarare än interna produktkalkyler står för produktvalen.   
 
Investeringskalkyler sägs traditionellt vara till för att underlätta och förbättra beslut, ge 
beslutsunderlag och t o m  ge optimala beslut kring investeringar.146 Ingenting av detta 
framkommer enligt min tolkning i de olika ledningspersonernas berättelser förutom hos 
Theras CFO. Han säger att de hjälper kunderna att synliggöra kundvärden i sina 
erbjudanden. De tycks alltså med hjälp av någon form av beräkningar (pay-off 
resonemang?) ge kunderna ett beslutsunderlag ("räkna hem") vid inköp av bolagets 
utrustning. I övrigt tycks investeringsbeslut av traditionell karaktär främst vara en fråga 
för finansmarknaden (riskkapitalister).147 
 
Internredovisningen ses vanligtvis som den tredje huvuddelen i traditionell 
ekonomistyrning. Den ses där som en del i ett internt informationssystem och sägs ge 
utförlig och tillförlitlig information.148 En jämförelse mellan budgetering (planering) och 
redovisning (utfall) resulterar i avvikelser och avvikelseanalys vilket traditionellt 

                                              
146 Se t ex  Olsson, 1994, s 153, och Andersson, 1991, s 178, samt Yard, 1991, s 7. 
147 Traditionellt brukar investeringsbeslut beskrivas som långsiktiga satsningar vilka utgör grunden för att 
företag på sikt ska kunna driva och utveckla sin verksamhet. Jfr Ljung & Högberg, 1986, s 9, där 
författarna definierar en investering som "en kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en 
längre tid." 
148 Jfr Karlsson, 1998, s 11. 
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betraktas som grundstenar i företags styrsystem.149 Redovisningen i form av ekonomiska 
rapporter är tänkt att ge information som ligger till grund för företags styrning.150 Mitt 
intryck är att i berättelserna kring biotech-företagen framkommer över huvud taget inte 
något sådant tänkande. Milestones definierade utifrån konkreta verksamhets- och 
kvalitetsmål används snarare för att påverka interna processer än traditionella 
redovisningsrapporter och avvikelseanalys. 
 
Min bedömning är också att traditionell ekonomistyrning till stor del handlar om att 
kontrollera interna kostnader via olika system och att med hjälp av dessa planera och följa 
upp för att styra eller påverka innehållet i företags verksamheter.151 I detta tycks ligga en 
föreställning om att företagsledningar har möjlighet att på ett rationellt sätt kontrollera 
och påverka en stor del av inriktningen. En grundläggande och ofta outtalad utgångspunkt 
tycks vara att ledningen både kan och bör styra (påverka) den egna verksamheten. 
Omgivningen finns utanför den egna organisationen. Man bör internt i företag ta hänsyn 
till den i olika avseenden men man kan trots allt påverka vad som sker i det egna 
företaget. Det finns teoriområden som särskilt behandlar förhållandet mellan 
organisationer och deras omgivning. Inriktningen på ett sådant synsätt är t ex  att företag 
bör söka en situationsanpassning (fit) av den egna organisationen.152 Olika typer av 
styrning fungerar bättre än andra i olika situationer (omgivningar). Utgångspunkten är att 
ledningen kan och bör hitta den organisatoriska kontroll som är bäst anpassad till en viss 
situation.153 Jag har svårt att diskutera styrning i de här biotech-företagen utifrån en sådan 
enkel uppdelning i företag och omgivning. Jag har med andra ord svårt att se ekonomisk 
styrning utifrån ett renodlat internt perspektiv i dessa företag.  
 

Modern ekonomistyrning i läroböcker 
 
Ekonomistyrare tycks i allmänhet vara överens om att budgetering, kalkylering och 
redovisning tillsammans utgör en kärna i traditionell ekonomistyrning.154 Att på samma 
enkla och enhetliga sätt fånga modern eller ny ekonomisk styrning är svårare.  Jag har 
själv t ex  hävdat att gränserna för vad som uppfattas som ekonomistyrning under senare 
år har vidgats och blivit otydligare än tidigare, att traditionella delar finns kvar men att en 
viss intresseförskjutning har skett kring dem samt att det tillkommit nya sammanhang och 
fenomen som pockar på plats inom området.155 Det är därför svårt att med några få ord 
fånga vad som skulle kunna ses som "modern eller ny ekonomistyrning". Trots det vill jag 
försöka relatera innehållet i berättelserna kring biotech-företagen till nyare tankar kring 
ämnesområdet. Jag vill lyfta fram några aktuella uppfattningar och väljer att lyfta fram 
exempel på hur ny eller modern ekonomistyrning framställs i några nyare läroböcker.  
                                              
149 Jfr Lönnqvist, 1994, s 134. 
150 Jfr Karlsson, 1998, s 14. 
151 Jfr de genomgångar av begreppet ekonomistyrning som görs i några akademiska avhandlingar som t ex  
i Andersson, 1995, och i Kullvén, 1994. 
152 Den s k contingency-teorin där t ex  Lawrence & Lorsch, 1967, brukar lyftas fram som en viktig 
referens. 
153 Se Larsson, 1997. 
154 Se Första huvuddelen. 
155 Se Första huvuddelen och Reflektioner kring tankeinnehåll eller Sörling, 2000, s 110-112. 
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Ett av flera skäl till detta val är att läroböcker i allmänhet ger en sammanhållen och 
koncentrerad bild av ett ämnesområde. Syftet med läroböcker torde just vara att en läsare 
genom framställningen på ett relativt enkelt sätt ska kunna tillägna sig ett samlat 
"vetande" och erfarenheter. Ett annat skäl är att läroböcker rent allmänt torde ha stor 
betydelse för spridning av uppfattningar eller idéer eftersom många studenter läser och 
examineras på innehållet i dem. De bör därför också ha stor betydelse för konstruktionen 
av uppfattningar kring ny eller modern ekonomisk styrning. Ytterligare skäl är att det på 
goda grunder kan antas att både förlag och läroboksförfattare gärna vill vara aktuella och i 
någon mån heltäckande i sin framställning d v s  att nyutgåvor och nyare upplagor 
inkluderar aktuella utvecklingstendenser. Utgivningen av nya titlar och upplagor kan 
därför ses som ett sätt att kontinuerligt aktualisera och uppdatera innehållet i förlagens 
utgivning. Jag ser alltså flera skäl till att anta att nya läroböcker och även nya upplagor av 
gamla läroböcker innehåller något av senaste utvecklingen inom området.  
 
Från de två största svenska läroboksförlagen med utgivning inom det företagsekonomiska 
området har nyligen kommit tre nya titlar under rubriken ekonomistyrning.156 Jag vill 
försöka förmedla inriktningen på vad jag uppfattar som beskrivningar av ny eller modern 
ekonomistyrning i dessa. Först ger jag några korta och sammanfattande tolkningar kring 
hur författarna (Kullvén, 2001, och Ax & Johansson & Kullvén, 2001, samt Lindvall, 
2001) för fram detta. Därefter relaterar jag några intressanta aspekter eller synsätt till 
mina tidigare beskrivningar av biotech-företagen.157  
 
Kullvén: Ekonomisk styrning - grunder och perspektiv  
 
Jag uppfattar att Kullvéns utgångspunkt är att det han kallar förändrad konkurrens har 
medverkat till en förändring av den ekonomiska styrningen.158 Som exempel på sådana 
förändringar säger han att "vi går från en lokal till en global konkurrens", att "delar av 
tjänstesektorn avreglerats", att "kundupplevelsen sätts allt mer i fokus", att "idag är 
effektiviteten allt viktigare", att "flexibilitet (och) förmågan till anpassning till varje kund 
och situation (blir) viktig liksom förmåga till innovation", att "vi får en allt större grad av 
specialisering" samt att "bemyndigande och självstyrande grupper kommer då in som en 
viktig del av organisationen och som en viktig styrgrupp".159 Kullvén tycks mena att 
effekterna på den ekonomiska styrningen av detta blir "att ledare allt mer fokuserar på 
värdekedjan".160 Författaren illustrerar "förändringar i ekonomisk styrning" med en figur: 
 

                                              
156 Studentlitteratur och Liber har vardera 79 respektive 18 titlar under rubriken Ekonomistyrning i sina 
kataloger för år 2001. Som en nyhet inom hela förlagets utgivning presenterar Studentlitteratur en bok 
inom ekonomistyrningsområdet: Verksamhetsstyrning av Jan Lindvall. Liber presenterar två nyheter under 
ekonomistyrningsrubriken: Den nya ekonomistyrningen av Christian Ax, Christer Johansson och Håkan 
Kullvén samt Ekonomisk styrning - grunder och perspektiv av Håkan Kullvén. Tre helt nya läroböcker har 
alltså kommit från dessa förlag under 2001 inom ekonomistyrningsområdet.  
157 Korta sammanfattningar ger bara ger en liten del av bilden där många nyanser saknas. Jag 
rekommenderar därför en mera ingående läsning av de tre läroböckerna. 
158 Kullvén, 2001, s 13-14. 
159 Ibid, s 13-14. 
160 Ibid, s 14. 
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      Värdekedjan; hur skapas värde? 

 
Fig. 10: Bearbetning av figur 2 i Kullvén, 2001, s 15. 
 
Han framhåller att den ekonomiska styrningen inte lever sitt eget liv utan att den "är tätt 
kopplad till andra processer i verksamheten". Strategier ger långsiktiga planer för 
verksamheter och den ekonomiska styrningen ser han som en av flera medel att 
genomföra formulerade strategier. Andra "mekanismer" med samma syfte är enligt 
Kullvén organisering, kultur och personalhantering. 161 Ekonomisk styrning innebär 
"processen att identifiera, mäta och kommunicera värdefull ekonomisk information som 
möjliggör välgrundade bedömningar och beslut av informationsanvändare".162 Han säger 
att boken anlägger ett rationellt perspektiv på beslutsfattande.163 Den dagliga styrningen 
av verksamheten kallar Kullvén för aktivitetsstyrning och den bör enligt honom bygga bl 
a  på ekonomisk styrning.  Han tycks se dessa processer som olika delar som samverkar 
och skapar den s k  värdekedjan.164  
 
Min tolkning är att Kullvén ser företags verksamhet (produktion) som en process eller ett 
flöde av medvetna aktiviteter som skapar värden (i en s k  värdekedja) för kunder och 
även att han ser detta som en viktig del i en modern eller ny ekonomistyrning.165 Hans 
framställning med värdekedja, externt perspektiv och koppling till strategi för mina tankar 
till amerikanska managementkoncept som Activity Based Management (ABM) och 
Strategic Cost Management (SCM).166  
 
Ax & Johansson & Kullvén: Den nya Ekonomistyrningen 
 
Författarnas inställning tycks vara att ett övergripande syfte är att "hjälpa till i arbetet med 
att uppnå strategiska mål" eller annorlunda uttryckt att ekonomistyrningen är ett 
hjälpmedel för strategiimplementering.167 Den innefattar som de säger "i bred mening det 
arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp och anpassa företags 
verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål av såväl finansiell och icke-finansiell 
karaktär".168 En modern innebörd av begreppet innebär enligt författarna inte bara en 
formaliserad planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och anpassning i 
finansiella termer utan också icke-finansiella och "mjukare" komponenter som 

                                              
161 Ibid, s 15. 
162 Ibid, s 8. 
163 Ibid, s 10. Min tolkning är att framställningen ansluter till en lärobokstradition som odlar ett 
föreskrivande förhållningssätt. 
164 Ibid, s 15. 
165 Ibid, s 14: "Hur skapas värde från leverantör, över våra processer, till våra kunder?" 
166 Se t ex  Cooper & Kaplan, 1991, och Shank & Govindarajan, 1993. 
167 Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 52. 
168 Ibid, s 52-53. 

Leverantör Våra processer Kund 
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företagskultur och motivations- och kompetensuppbyggnad. Viktigt för dem tycks även 
vara det organisatoriska sammanhang i vilket detta sker liksom formerna för hur 
ekonomiska mål formuleras och följs upp. De säger att "effekterna är viktigare än 
formerna för styrningen" och att de ser ekonomistyrning som mer än några tekniker och 
metoder.169  
 
Praktisk styrning mot ekonomiska mål sker enligt författarna med hjälp av "styrmedel" av 
vilka några beskrivs som "hårda" och andra som "mjuka". De exempel på hårda styrmedel 
som de ger är produktkalkyler, budgetar och intern redovisning och de exemplifierar 
mjuka med företagskultur, lärande och ledningsstil.170 Jag uppfattar att de använder 
Samuelsons klassificering av styrmedel men att de ger egna exempel på innehåll i de olika 
delarna: 171 
 
Formella styrmedel produktkalkylering prestationsmätning 
  budgetering  målkostnadskalkylering 
  intern redovisning benchmarking 
  standardkostnader processtyrning 
  internprissättning 
 
Organisationsstruktur organisationsform personalstruktur 
  ansvarsfördelning beslutsprocesser 
  belöningssystem 
 
Mindre formaliserad företagskultur kompetensuppbyggnad 
styrning  lärande  ledningsstöd 
  medarbetarskap 
 
De säger att under senare år "har flera nya idéer och metoder introducerats i 
ekonomistyrningen".172 Mitt intryck är att bokens framställning främst inriktas mot 
formella styrmedel och att endast ett "block" av sju ägnas åt vad de kallar "nyare idéer". 
De underrubriker som används i detta "block 7" är:173 
 
Prestationsmätning 
Processtyrning 
Benchmarking 
Målkostnadskalkylering och kaizenkalkylering - ekonomistyrning i Japan 
 
Min tolkning är att de ser modern ekonomistyrning som ett hjälpmedel för att 
implementera strategier och att de uppfattar att området omfattar både ett antal "nya" och 
"gamla" styrmedel. De betonar att sättet att använda tillgängliga styrmedel inte begränsas 
till vad de kallar finansiella termer och sekventiell ledningsstyrning genom formell 

                                              
169 Ibid, avsnittet bygger på s 66. Citaten är också hämtade därifrån.  
170 Ibid, s 68. 
171 Jfr Samuelson, 1999. 
172 Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 68. 
173 Ibid, block 7 s 625-738. 
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planering, genomförande och uppföljning. De nämner särskilt begrepp som  kompetens, 
motivation och företagskulturer när de talar om "den moderna innebörden av begreppet" 
ekonomistyrning.174 Den tycks alltså för dem inte bara innebära en etablerad användning 
av s k  traditionell ekonomistyrning utan även ett antal nyare koncept och andra idéer 
kring hur man använder dem.  
 
Lindvall: Verksamhetsstyrning (från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning) 
 
Lindvall diskuterar kring ett nutida förändringstryck som enligt honom gör att företag har 
behov av en ny företagsstyrning.175 De omvärldsförändringar som han särskilt tar upp och 
som han menar att den interna styrningen måste kunna hantera är för det första en 
tilltagande globalisering. Den gör att  företag strävar efter en global konkurrenskraft och 
därför betonar insyn, samordning och nya mätetal för verksamheten.176 Den andra 
omvärldsförändringen är den snabba framväxten av ny informationsteknik som gör att det 
i företag numera finns ett överflöd av information. Det behövs enligt Lindvall ett "raster" 
för att filtrera information till kunskap och i en modern verksamhetsstyrning fungerar 
företags strategier på ett sådant sätt.177 Ägarstyrning eller den tredje 
omvärldsförändringen innebär enligt honom allt tydligare krav på den moderna 
verksamhetsstyrningen att stärka ägarorienteringen. Ägarintressen stärks vilket tar sig 
uttryck i ett intresse för att öka verksamheters transparens och i en större fokusering kring 
kassaflöden.178 Den fjärde omvärldsförändringen som Lindvall för fram är 
kunskapsarbetets ökade betydelse. Han hävdar att kunskap är en viktig resurs för 
konkurrenskraft och att verksamhetsstyrningen bör uppmärksamma viktiga förhållanden 
samtidigt som den berör, engagerar och motiverar företags medarbetare.179  
 
Lindvall säger också att i flera av omvärldsförändringarna finns paradoxala inslag men 
hävdar att en modern verksamhetsstyrning klarar av att balansera dessa. Han talar om en 
styrning som inte ser samma lösning på alla problem, som arbetar med flera olika 
styrverktyg och som baseras på en genomtänkt styrfilosofi.180  
 
Min tolkning av huvuddragen i det Lindvall kallar för modern verksamhetsstyrning 
innebär att styrning inte bara sker med neutrala modeller och tekniker som ger efterfrågad 
information. Styrverktygen tycks också finnas inbäddade i vad han kallar lokala och 
organisatoriska föreställningar om hur de ska användas. Varje företags styrning består av 
både tekniker och idéer. De modeller, begrepp och verktyg som används i styrsyfte tolkas, 
definieras och anpassas till varje enskilt företags behov d v s  det finns egentligen inga 
                                              
174 Ibid, s 66. 
175 Lindvall, 2001, s 14, hävdar att en ny företagsstyrning behövs eftersom den traditionella 
ekonomistyrningen inte svarar upp mot omvärldsförändringar under senare år och han kallar utvecklingen 
av denna nya styrning för verksamhetsstyrning. Begreppet ekonomistyrning tycks för honom stå för en 
mera otidsenlig styrning. 
176 Ibid, s 15-17. 
177 Ibid, s 17-19. 
178 Ibid, s 19-20. 
179 Ibid, s 20-21. 
180 Ibid, s 21. 
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universalmodeller med enhetligt innehåll och användning. Mitt intryck är att strategi, 
organisationsstruktur och styrsystem utgör delarna i hans övergripande föreställningsram 
och att han tycks se processorienteringen som verksamhetsstyrningens kärna. I varje 
företag tycks finnas en medveten eller omedveten styrfilosofi som präglar innehåll i olika 
styrtekniker. En modern verksamhetsstyrning innebär enligt honom en viss  förändring i 
sättet att se på styrning jämfört med traditionell ekonomistyrning. Han pekar på ett antal 
förändringsriktningar i övergången från traditionell till modern verksamhetsstyrning som 
rör uppfattningar kring styrfilosofi:181 
 
Vem har tillgång till information? 
från "control" = chefen    
till "empowerment" = chef och medarbetare 
 
Hur distribueras information? 
från "push" = trycks ut från producenten (ekonomiavdelningen) 
till "pull" = hämtas vid behov av medarbetaren 
 
Vilket fokus har informationen? 
från detaljstyrning = detaljorientering 
till målstyrning = målorientering och vidare 
 
Vilken rytm präglar informationsgivningen? 
från statisk = periodiskt återkommande 
till flexibel rapportering = flexibel, kontinuerlig 
 
Vilken åtgärdsorientering präglar informationsgivningen? 
från reaktiv = invänta avvikelse 
till proaktiv = förutse avvikelse 
 
Vilket perspektiv har informationen? 
från del = den oberoende delen 
till helhet = den sammanhängande delen 
 
Vilket förhållningssätt präglar styrningen (1)? 
från antingen eller = exempelvis antingen decentralisering eller centralisering 
till både och = exempelvis både decentralisering och centralisering 
 
Vilket förhållningssätt präglar styrningen (2)? 
från system eller norm = system eller normer 
till både och = system och normer   
 
Vilken orientering har styrningen? 
från kostnadsorienterad = kostnadsorientering 
till värdeorienterad = värdeorientering 
                                              
181 Ibid, s 138-166 och särskilt tabell 1, s 166, - styrfilosofiska skillnader mellan traditionell 
ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning. 
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Detta innebär enligt Lindvall att verksamhetsstyrning inte bör ses som en teknokratisk 
eller instrumentell aktivitet. Han hävdar istället att det i högsta grad är fråga om en 
mänsklig aktivitet som bör vara förankrad i människors medvetande eller föreställningar. 
Lindvall betonar särskilt att han med sin bok vill utveckla en syn på styrning kopplad till 
kunskap till skillnad från ett traditionellt synsätt som han menar utgår från att styrning 
sker med hjälp av information. Författaren hävdar att med synsättet att styra med kunskap 
istället för med information följer tre viktiga ställningstaganden: Att kunskap handlar om 
föreställningar och ställningstaganden i förhållande till en speciell ståndpunkt, perspektiv 
eller ambition, att kunskap handlar om handling och det är fråga om kunskap i förhållande 
till ett syfte samt att kunskap handlar om mening som är beroende av sammanhang och 
relationer.182 
 

Sammanfattande intryck av läroböckerna 
 
I alla tre läroböckerna förefaller framställningen ha inriktningen att det tidigare har 
funnits en viss typ av ekonomisk styrning men att ett antal allmänna utvecklingstendenser 
i samhället har gjort att det nu finns anledning att tala om en nyare typ. Traditionell 
ekonomistyrning får stå för "det gamla" medan jag uppfattar att författarna har olika 
förhållningssätt vad gäller att ge "det nya" en benämning. Kullvén talar om "ekonomisk 
styrning", Ax m fl  använder uttrycket "den nya ekonomistyrningen" och Lindvall väljer 
att använda ordet "verksamhetsstyrning". Författarna har lite olika ambitioner i sina 
beskrivningar av en uppfattad förnyelse inom ämnesområdet. De tycks också göra det 
som ett svar på förändringar i praktisk tillämpning.  
 
Kullvén försöker att på ett medvetet enkelt sätt som han säger "greppa hela området 
ekonomisk styrning".183 Hans framställning tycks  främst syfta till att modernisera och 
anpassa tidigare etablerade synsätt till nutida praktisk användning. Samma inriktning 
förefaller Ax m fl  ha med sin lärobok som volymmässigt dock är mer omfattande.184 Jag 
uppfattar att framställningen har grundläggande karaktär och att den består av en 
traditionell del och en del som tar upp vad de kallar "nyare idéer inom 
ekonomistyrningen".185 Lindvall säger sig (till skillnad från de övriga) genom sin bok 
vilja delta i en utveckling av ekonomistyrningsområdet. Hans framställning tycks i 
huvudsak utgå från erfarenheter gjorda i forskningssammanhang. Han menar att forskning 
kring hur företag arbetar visar att det finns som han säger ett "behov av en ny 
företagsstyrning".186 Jag ser boken närmast som fördjupningsinriktad och skriven för 
läsare med tidigare kunskaper om innehåll i traditionell ekonomistyrning.187 
 

                                              
182 Avsnittet bygger på Lindvall, 2001, s 22-23. 
183 Kullvén, 2001, s 5. Hela boken omfattar ca 100 sidor. 
184 Ax m fl, 2001. Totalt omfattar boken ca 730 sidor (exkl.  förord, innehålls- och litteraturförteckning). 
185 Framställningen kring nyare idéer omfattar ca 115 av totalt ca 730 sidor. 
186 Lindvall, 2001, s 14. 
187 Framställningen omfattar ca 275 sidor. 
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Dessa tre läroböcker använder och i olika omfattning beskriver traditionell 
ekonomistyrning bl a  för att kunna ge innehåll till en uppfattad förnyelse. Den förnyelse 
som främst beskrivs av Kullvén och av Ax m fl tycks utgå från industriell verksamhet på 
samma sätt som traditionell ekonomistyrning. Jag ser därför dessa framställningar som ett 
försök att vidareutveckla den typen av tradition. Jag vill beskriva resultatet av dessa 
strävanden som en "nytraditionell" eller kanske som en "neoklassisk" ekonomistyrning. 
Lindvall tycks också utgå från och vilja utveckla traditionell ekonomistyrning även om 
han enligt min tolkning förespråkar en mera omfattande förnyelse. Ett exempel på detta är 
att han argumenterar för synsätt där styrning utgår från kunskap och inte från information 
som i traditionell ekonomistyrning. Jag uppfattar också att han markerar att det är fråga 
om större förändringar genom att förorda ett byte av benämning på ämnesområdet till 
verksamhetsstyrning.   
 

Modern ekonomisk styrning och biotech 
 
Att strategier har betydelse eller är viktiga för styrningen uppfattar jag är den enda punkt 
för vilken det finns en samsyn mellan vad de tre läroboksförfattarna för fram och de 
synsätt som förs fram inom de fyra biotech-företagen.  
 

strategier viktigt i modern ekonomistyrning  
 
Läroboksförfattarna tycks anse att i en modern eller ny ekonomistyrning är företags 
strategi en grundläggande komponent. Lindvall ser strategier som en del i en 
övergripande föreställningsram kring företags styrning där organisationsstruktur och 
styrsystem är de övriga två. Han hävdar att mycket av dagens utvecklingsarbete inom 
styrningen handlar om att knyta samman strategi med styrsystem och att strategiska frågor 
har blivit allt viktigare i styrlitteraturen.188 Kullvén ser övergripande och långsiktiga 
beslut som strategiska. Strategier bygger enligt honom på en strategisk positionering mot 
marknaden. Den ekonomiska styrningen skapar förståelse och bidrar med information till 
en dialog och för strategiska beslut.189 Ax, Johansson och Kullvén ser strategier som 
medel att uppnå företags affärsidéer. De knyter samman visioner, affärsidéer och 
strategier som grundläggande utgångspunkter för ekonomisk styrning. Visioner säger de 
"anger hur man vill att kunderna ska uppfatta företaget eller den riktning i vilken företaget 
ska utvecklas". Affärsidéer anger i konkreta termer hur företag är tänkta att utvecklas i 
relation till sin vision. Om affärsidéen anger "vad man ska ägna sig åt" så visar strategin 
"hur företaget ska arbeta" enligt Ax, Johansson och Kullvén.190 
 
 
 
 

                                              
188 Lindvall, 2001, s 28-29. 
189 Kullvén, 2001, s 34-44. 
190 Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 52-57. Citaten är också hämtade därifrån. 
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långsiktiga tankemodeller viktigt i biotech 
 
En viktig del i berättelserna kring de fyra biotech-företagen tycks vara den grundläggande 
föreställningsram eller modell som etablerats för utveckling av läkemedel.191 Min 
tolkning är att det finns en tankemodell för vad som ska göras, hur det ska gå till och vilka 
steg som följer på varandra. Jag vill kalla detta för en strategisk grundmodell eller 
övergripande föreställningsram för vad som är möjligt att göra. I modellen tycks ingå 
några gemensamma komponenter som t ex  användning av milestones kopplat till olika 
steg i utvecklingsprocessen, skyddande av den egna processen och produkt med hjälp av 
patent, koppling av kvalitetsarbete till både produkt och processer samt 
kapitalanskaffning först via riskkapitalister och sedan via börsintroduktion. Till detta 
kommer en medvetenhet om vikten av "rätt" kompetens och management i bolagen (jfr 
Pharma).192 Utifrån den gemensamma föreställningsramen har sedan respektive bolag 
möjligheter att utveckla sina egna strategiska ställningstaganden. 
 
VD för Pharma hävdar t ex  att det har etablerats en uppfattning om att bolaget inte av 
egen ekonomisk kraft förmår att utveckla ett läkemedel fram till ett godkännande. Därför 
är inriktningen att ingå samarbetsavtal med ett större läkemedelsbolag som har tillräcklig 
finansiell styrka för att klara av de mera kostnadskrävande slutfaserna i 
utvecklingsprocessen. Medica tycks sikta på att själva klara av att föra sin produkt hela 
vägen fram till ett godkännande. Jag ser även andra skillnader mellan de olika bolagen 
vad gäller strategiska överväganden. För en utomstående betraktare tycks dock likheterna 
(den gemensamma strategiska föreställningsramen) vara större än olikheterna (enskilda 
strategiska överväganden).  
 
Min tolkning är att det både i VD-personernas berättelser och läroböckerna finns en 
gemensam beröringspunkt vad gäller betoning av långsiktighet och av att klargöra 
övergipande inriktning. Grundförutsättningar för ekonomisk styrning i  läroböckerna är 
övergripande föreställningsramar, övergripande och långsiktiga beslut. Detta kopplas till 
strategier. I de här biotech-företagen beskrivs ett helhets- och långsiktigt tänkande som 
enligt min tolkning har den karaktär och inriktning som också beskrivs i läroböckerna. 
Författarna kallar detta för strategier medan praktikerna i biotech-företagen använder 
andra termer med kopplingar till motsvarande fenomen.193 Om strategier ses som ett sätt 
att bry sig om helhet och framtid tycks beskrivningarna kring biotech-företagen indikera 
att de i det här avseendet använder s k modern ekonomisk styrning. 
 
 
 
 

                                              
191 Se figurer i berättelsen kring Pharma med preklinisk och klinisk prövning i olika faser. 
192 Ett tecken på detta är att i två av bolagen (Pharma och Thera) har VD-byten skett ungefär ett halvår 
efter det att intervjuerna genomfördes. De båda tillträdande VD beskrivs på bolagens Internetsidor som 
personer med bred erfarenhet från marknadsföring vilket tycks sammanfalla med att bolagen i sin 
utvecklingsprocess har kommit ett steg närmare marknaden. 
193 Flera CEO talar t ex  om sina affärsplaner och affärsidéer. 
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olikheter mellan läroböcker och biotech vad gäller kundvärden 
 
Om likheterna är slående mellan teori och praktik vad gäller strategins betydelse så ser jag 
i övrigt många olikheter. I läroböckerna förs flera koncept fram som jag har svårt att se 
någon direkt motsvarighet till i berättelserna kring biotech-företagen. Mitt intryck är att 
för Kullvén har värdekedjan en central plats i icke-traditionell ekonomistyrning. Han 
tycks utgå från att företags interna processer ska skapa kundvärden i linje med koncept 
som ABM och SCM.  
 
I en av biotech-berättelserna (Thera) används visserligen ordet kundvärden i anslutning 
till bolagets kunderbjudanden. Detta görs emellertid med inriktningen att hjälpa kunder att 
"räkna hem" ett köp av bolagets produkter och inte som ett medvetet arbete med att skapa 
kundvärden i bolagets processer. Min tolkning är att de i större utsträckning prioriterar 
arbetet med att öka värdet på det egna bolaget. Det tycks finnas en systematisk strävan att 
kontinuerligt och särskilt inför finansmarknaden visa upp olika framsteg i verksamheten. 
Detta tillsammans med den likviditetsfokusering (kassaflöden) som jag uppfattar finns i 
berättelserna går tankarna snarare till koncept som Shareholder Value än till skapandet av 
värden för kund.194 Inriktningen tycks vara att skapa en lönsam tillväxt på ett sådant sätt 
att den hela tiden ger allt större kassaflöden och därmed också ökar värdet för 
aktieägarna.195 Min tolkning är att de här företagen inte använder den typ av 
processorienterad och kundvärdefokuserad ekonomisk styrning som Kullvén talar om. 
 

och prestationsmätningar  
 
Ax m fl  ger exempel på några nya idéer som prestationsmätning, processtyrning, 
benchmarking  samt målkostnads- och kaizenkalkylering. Idéerna kring 
prestationsmätning utgår enligt Ax m fl  från att företags huvudmål och strategier i 
verksamhetsplaneringen bryts ner till handlingsplaner och i olika delmål som sedan 
konkretiseras i prestationsmätningar. Det övergripande syftet är enligt författarna en 
implementering av företags strategier. Ett centralt inslag i konceptet tycks vara mätningar 
och utveckling av mått (både finansiella och icke-finansiella).196  
 
Detta för tankarna till betoningen av milestones i de här biotech-företagen där tydliga och 
mätbara etappmål anges för olika delar av verksamheten. Ett exempel är Thera som på 
olika sätt kommunicerar ut vad de kallar company milestones till sina medarbetare. Det 
rör sig om mål knutna till försäljning och utveckling ("sales target/prospect target), olika 
typer av beslut ("database decision"), olika leveranser ("delivery of XXX"), igångsättning 
av verksamhetsfaser ("business and supply procedures in operation") samt tidpunkter för 
uppvisande av forskningsresultat ("Cambridge Conference").197 Min tolkning är att det är 
fråga om tydligt formulerade prestationer som ska uppnås vid olika tidpunkter. I den 
                                              
194 För en utförligare beskrivning kring Shareholder Value-konceptet se t ex  Deal & Kennedy, 2000. 
195 Jfr Bengtsson & Skärvad, 2001, där de beskriver huvuddragen i Shareholder Value-idéen. 
196 Avsnittet bygger på Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 627-635. 
197 Citaten inom parentes är direkt hämtade från en intern företagspresentation av Theras verksamhet där 
tio olika tidpunkter markeras med denna typ av målsättningar eller avstämningar.  



 andra huvuddelen  

 

 

250 

meningen kan jag uppfatta detta som prestationsmätningar. Det tycks dessutom vara fråga 
om prestationer knutna till en uppfattad strategi. De mått som används tycks främst var 
knutna till forskning, utveckling och marknad. De tycks alltså inte knytas till effektivitet 
och lönsamhet på det sätt exemplifieringen av prestationsmått i Ax m fl  indikerar (t ex  
finans, kvalitet, produktivitet och personal). Författarna tar upp balanserade styrkort och 
intellektuellt kapital som två särskilt uppmärksammade modeller av prestationsmätningar. 
Biotech-företagen tycks dock inte tillämpa dessa modeller. 
 

och processorientering 
 
Processorientering ses också i Ax m fl  som något modernt. Den bygger enligt författarna 
på idén om företag som en värdekedja och på idéerna kring ABC-kalkylering. De knyter 
resonemang kring värdeskapande till ett kundperspektiv och betonar också 
aktivitetsbegreppet.198 Jag har tidigare diskuterat värdekedjeperspektivet i anslutning till 
biotech-företagen och fört fram tolkningen att de snarare fokuserar värdet på bolaget. De 
tycks uppfatta sin verksamhet som projekt med väldefinierade steg snarare än som en 
mängd fortlöpande aktiviteter i den mening ABC-traditionen använder begreppet.199 Mitt 
intryck är därför att deras verksamhet inte är processorienterad på det sätt som detta 
framställs i Ax m fl. Om däremot värdeskapandet kopplas till byggande av bolag och 
skapande av aktieägarvärden samt kopplar aktiviteter till steg som definieras av 
milestones då kan jag uppfatta biotech-företagens verksamhet som processorienterad.  
 
Vad gäller benchmarking, målkostnads- och kaizenkalkylering är min tolkning att dessa 
idéer eller koncept inte tas upp av VD-personerna på det sätt som de framställas i 
litteratur.200 Jag har svårt att se att de på ett aktivt och systematiskt sätt t ex  gör 
jämförelser med, inspireras av, tar efter eller lär av andra företag i olika avseenden eller 
att de diskuterar målkostnader utifrån ett effektiviserings- och utvecklingsperspektiv eller 
att de diskuterar ständiga kostnadsförbättringar.201 Jag kan dock tänka mig att en mera 
indirekt användning (kanske som en vardaglig strävan) av dessa koncept äger rum.  
 

omvärldsförändringar i litteratur påtagliga i biotech 
 
De fyra omvärldsförändringar som Lindvall tar upp och som en "modern 
verksamhetsstyrning" måste kunna hantera tycks också beröra dessa biotech-företag. Mest 
konkret förefaller "ägarstyrningen" och "globaliseringen" vara.  
 
För de här biotech-företagen förefaller är en framtida etablering på USA-marknaden vara 
nödvändig för att skapa en tillfredsställande lönsamhet. I flera av berättelserna sägs också 
att USA-marknaden ingår som en naturlig del av bolagens verksamhetsfält. Kinetics CEO 
hävdar t o m  att hela branschen drivs därifrån. Detta tycks göra att inom bolagen redan 
                                              
198 Avsnittet bygger på Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 693-694. 
199 För en beskrivning av bl a  aktivitetsbegreppet se t ex  Shank & Govindarajan, 1993. 
200 För beskrivning av dessa idéer i svenska läroböcker se t ex  Ax & Ask, 1995, och Karlöf, 1997. 
201 Ax, Johansson & Kullvén, 2001, s 709 och 723-737. 
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från början finns föreställningar om att det är nödvändigt att etablera sig och konkurrera 
utanför Sveriges gränser. Globalt arbetande riskkapitalister går in och finansierar dem. 
Utländska placerare köper svenska aktier. Denna globalisering av verksamhetsfält och 
ägande resulterar bl a  i vad Lindvall kallar ett ökat intresse för aktiv ägarstyrning. Med 
det menar han att intresset för verksamhetens genomlysbarhet och för företags framtida 
kassaflöden ökar. Detta tycks stämma väl in på berättelserna kring biotech-företagen.  
 
De här biotech-bolagen tycks arbeta aktivt med att förse finansmarknaden med 
fortlöpande information kring vad som händer i verksamheten. Det är t ex  fråga om 
pressmeddelanden, arrangemang av forskningsseminarier, ekonomisk rapportering, 
direkta kontakter av CEO. Flera svenska riskkapitalbolag har också styrelseposter i de här 
företagens styrelser.202 Det tycks finnas en tydlig strävan att ge verksamheten vad 
Lindvall kallar en genomlysbarhet inför finansmarknaden. Fokusering på kassaflöden 
finns också enligt min tolkning i berättelserna. Ekonomi tycks som jag tidigare hävdat i 
mångt och mycket vara tillgång på och generering av pengar (likvida kassaflöden).  
 
Lindvalls två andra generella förändringar (framväxt av ny informationsteknologi och 
kunskapsarbetets ökade betydelse) förefaller på ett självklart sätt beröra dem. Basen för 
deras verksamhet är en forskning där kunskap och modern teknologi utgör viktiga 
komponenter. Det rör sig vanligtvis om den s k  forskningsfronten.  
 
En modern verksamhetsstyrning bör enligt Lindvall klara av att hantera 
omvärldsförändringar, inbyggda paradoxer dem emellan och balansera motstridiga 
aspekter i företags verksameter. 203 Han hävdar att en sådan styrning inte ser samma 
lösning på alla problem utan att den är lokal och inbäddad i de gemensamma 
föreställningar som finns i företag. I de här företagen beskrivs tydliga och väldefinierade 
etapper och mål vilka ska uppnås med givna ekonomiska resurser inom givna tidsramar. 
Medarbetarna tycks ha kunskap om vad som ska göras för att uppnå dem. Kunskapen 
förefaller inbäddad i rådande föreställningsramar. Föreställningar, kompetens och 
teknologi tycks fungera som styrverktyg. Lindvall talar dels om "förekomsten av en 
mjukare värderingsbaserad styrning" men också om "idégrundad styrning".204 Ekonomin 
styr hur snabbt man kan gå fram men vad som ska göras tycks finnas inbäddat i 
verksamheten. Mitt intryck är att själva modellerna i högsta grad är lokalt förankrade även 
om de utgår från en gemensam grundläggande föreställningsram. Det kan som Lindvall 
säger röra sig om en medveten eller omedveten styrfilosofi.205  
 
 
 
 

                                              
202 Jfr en artikel i Uppsala Nya Tidning, 2001.01.31, med rubriken Samma personer i många styrelser där 
en genomgång  görs som visar att styrelsepersonerna "ofta är desamma" i ett stort antal bioteknikföretag. I 
en annan artikel (Nya företag hjälps fram) i samma tidning sägs att "riskkapitalbolagen bidrar med pengar 
och kunskap". 
203 Lindvall, 2001, s 21. 
204 Ibid, s 23. 
205 Ibid, s 22 och 30. 
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modern styrning i biotech?  
 
Jag har svårt att ha någon uppfattning om de förändringar i riktning mot en modernare 
styrfilosofi som Lindvall lyfter fram ligger i linje med vad som tycks praktiseras i de här 
biotech-företagen. En av svårigheterna ligger i att författaren diskuterar förändringar i 
hantering av information med vad jag uppfattar som ett industri- och 
storföretagsperspektiv. Han tycks utgå från att en intern processorientering och ett 
värdeskapande för kund äger rum i hierarkiska, etablerade och stora (industri) företag.206 
En förklaring kan vara att Lindvall försöker tydliggöra sitt budskap genom att använda 
traditionell ekonomistyrning som motbild.207 Detta gör att jag har svårt att känna igen 
hans beskrivning av moderna styrfilosofier i berättelser från små entreprenörinriktade 
utvecklingsföretag. Lindvall talar bl a  om informationsgivning, distribution av 
information och rapportering på ett sätt som jag har svårt att applicera på självgående 
forskare och forskningsavdelningar styrda av en gemensam kunskaps- och 
föreställningsram.   
 

styrning i biotech baserad på kunskap 
 
Jag har lättare att koppla det jag uppfattar som styrning i de här företagen till kunskap på 
det sätt Lindvall gör. De här biotech-företagen ser jag som illustrationer på att styrning 
med kunskap innebär en ståndpunkt, ett perspektiv eller en ambition på det sätt som han 
framställer det.208 Ståndpunkten eller perspektivet tycks vara att utifrån en gemensam och 
bred kunskap kring en utvecklingsprocess ha ambitionen att föra en forskningsidé fram 
till en säljbar produkt. Jag uppfattar att den handling eller riktning som kopplas till 
kunskap och styrning liksom beroendet av sammanhang som Lindvall nämner även 
förekommer i biotech-berättelserna.  
 
Kunskap som en viktig och styrande del i verksamheten framskymtar enligt min tolkning 
på flera olika sätt: 

 
"vi ska vara väl utrustade med kompetent personal…vi ska ha bra 
managementstruktur…vi som leder företaget måste veta vad vi gör…vi 
måste ha gjort det tidigare i ett annat sammanhang…" (CEO Pharma) 

 
"vi tittar hela tiden på vilka aktiviteter är det vi måste göra och när kan vi 
se att det blir ett positivt kassaflöde…och hur långt fram är det i …man 
kan ju styra - vi vet vad vi behöver göra …men takten på hur fort vi gör 
det kan ju bero på vilka resurser vi har för att göra det…" (CEO Medica) 

 

                                              
206 I kapitel 7 där Lindvall diskuterar Verksamhetsstyrningens styrfilosofi ger författaren exempel från 
praktisk tillämpning. De företag han nämner är Ericsson (6 gånger), Volvo (5 gånger) och Skandia (1 
gång).  
207 Jag har tidigare hävdat att traditionell ekonomstyrning har sina rötter (en huvudinfluens) i svensk 
verkstadsindustri. 
208 Jfr framställningen kring Lindvalls syn på kunskapsstyrning. 



 andra huvuddelen  

 

 

253 

Jag uppfattar att grunderna i den verksamhetsstyrning som Lindvall för fram som modern 
i sin helhet är svår att relatera till de här biotech-företagen. Delar som t ex  ägarinflytande 
och kunskapsbaserad styrning är lättare att känna igen än hans utgångspunkt i 
processorientering och den relativt stora uppmärksamhet han ger utveckling av nya 
mätetal vid styrning med styrkort.  
 

7.  Tänkbara bidrag till ämnesområdet 
 
Det förefaller i högsta grad finnas en medveten inriktning på verksamheterna i de 
beskrivna biotech-företagen. Det tycks var fråga om en styrning eller påverkan med en 
annan karaktär än den ekonomiska styrning som vanligtvis diskuteras eller beskrivs inom 
det teoretiska ämnesområdet. Jag känner därför inte igen den tidigare beskrivna 
traditionella och moderna ekonomistyrningen i någon större omfattning i berättelserna 
kring de här bolagen.209  
 
En tänkbar orsak är att en sådan styrning vanligtvis brukar diskuteras utifrån ett internt 
ledningsperspektiv där utgångspunkten är att företagsledningar styr eller påverkar vad 
som sker i företag.210 Intressant är därför min tolkning att dessa bolags verksamhet i stor 
utsträckning tycks styras av krafter utanför deras juridiska gränser. 
 

påverkan från kapitalmarknad och myndigheter 
 
Det som sker i de här biotech-företagen förefaller att påverkas av starka och aktiva krafter 
i form av riskkapitalister och myndigheter. Jag har därför svårt att se dem som 
intressentgrupper utanför företagen med huvudsakligt passivt intresse att få utdelning på 
satsat kapital enligt en klassisk s k  intressentmodell.211 De tycks här ha ett mer aktivt 
inflytande över vad som händer i verksamheten d v s  hur den styrs.212  
 
Min slutsats är därför att det inte är fruktbart att diskutera styrning i anslutning till de här 
företagen och samtidigt se riskkapitalister och myndighetsregleringar som delar i en i 
huvudsak passiv omgivning. Jag uppfattar i stället att myndighetsregleringar påverkar 
huvudsaklig inriktning. Riskkapitalisters förtroende för företagen har avgörande betydelse 
för hur fort de kan gå fram inom den givna inriktningen. Verksamheterna tycks vara 
styrda av den strategiska föreställningsramen som etablerats i människors kunskap och 
föreställningar kring produktutveckling. Den tycks också styras av ett växelspel med 

                                              
209 Framställningen rör sig så här långt enbart om ekonomistyrning baserad på vad jag kallar en 
huvudinfluens från tillverkande industri (s k  conventional wisdom). 
210 Många läroböcker utgår från att styrning utövas av företagsledare. Se t ex  Bergstrand, 1993, s 11, där 
sägs bl a "att styra ett större företag eller organisation med många medarbetare är på gränsen till en 
omöjlig uppgift. Först står företagsledaren inför uppgiften att formulera en affärsidé för verksamheten…" 
211 Se t ex Olsson & Skärvad, 1999, s 48-51. 
212 Pfeffer & Salancik, 1978, talar om resursberoenden och att intressenter utanför organisationer med 
kontroll över t ex  finansiella resurser får makt och inflytande över aktiviteter och följaktligen också över 
hur organisationer styrs. 
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finansmarknaden där uppfyllda utfästelser skapar tilltro till de olika företagens förmåga 
och ger dem nödvändigt riskkapital.  Det tycks finnas en gemensam föreställningsram 
som jag kallar strategisk grundmodell för vad som är möjligt att göra och hur det ska 
göras.213 På samma sätt är tillgången på riskvilligt rörelsekapital nödvändig för att 
företagen över huvud taget ska kunna driva sin utvecklingsprocess. Kassaflöden och 
likviditet står för den ekonomiska basen.  
 
Vad som vanligtvis inom huvudinfluensen ses som delar i en (passiv) omgivning eller 
omgivningsfaktorer som man bör söka överensstämmelse med uppfattar jag här som 
styrande krafter. Det tycks vara fråga om en yttre påverkan av ett sådant slag att den 
resulterar i en inre styrning. Den kan också uppfattas som en omfattande begränsning av 
vad som traditionellt ses som en intern styrning. Denna externstyrning eller begränsning 
av den interna styrbarheten får enligt min bedömning liten uppmärksamhet inom 
ämnesområdet.  
 

intern kunskapsstyrning 
 
En annan slutsats är att verksamheterna i dessa företag tycks vara mål- och 
kunskapsstyrda. Självgående forskare, utvecklingsavdelningar, medicinsk expertis, 
riskkapitalister som specialiserat sig på biotech, mangement med branscherfarenhet o s v  
agerar inom bolagen och de tycks ha kunskap om vilken typ av aktiviteter som krävs för 
att genomföra olika faser och uppnå slutmål som registrering av läkemedel.214  Ramarna i 
form av definierade etapper215, regler och anvisningar kommer från myndigheter som 
Läkemedelsverket och uttrycks i bolagen som faser och milestones. Kunskapen om vad 
som praktiskt ska göras inom dessa tycks sedan finnas hos de enskilda aktörerna. De här 
företagen skaffar sig den kompetens som behövs i takt med att verksamheter utvecklas. 
De blir därmed inom de av myndigheter givna ramarna mål- och  kunskapsstyrda. Det 
tycks inte behövas någon detalj- eller sekventiellt inriktad styrning av traditionell karaktär 
när kunskap och föreställningar om vad som bör göras finns hos medarbetarna.  
 
Detta ser jag som en förklaring till att berättelserna kring  biotech-företagen inte tar upp 
moderna managementidéer eller modeller som t ex  Balanced Scorecard. Mitt intryck är 
att det inte finns något behov av förfinade mätningar och uppmärksamhet kring fler 
balanserande perspektiv när perspektivet och inriktningen för verksamheten redan finns 
etablerad i människors föreställningar. Vad som behövs tycks istället vara väldefinierade 
etapper eller mål och en medveten anskaffning av kompetenta medarbetare som på egen 
hand förmår driva verksamheter i önskad riktning. 
                                              
213 Hedberg et al, 1994, s 144, där de diskuterar kring hur system och programvaror ska kunna göra det 
möjligt att upprepa framgångslösningar och att göra dessa mindre individberoende. De använder 
begreppet strukturkapital och säger att beprövade lösningar ska vara möjliga att upprepa med hjälp av 
detta. I biotech-företagen tycks management- och biotech-kompetens ha den karaktär som författarna 
beskriver:  "framgångsrecepten bör i möjligaste mån permanentas i form av ett strukturkapital".  
214 Även inom andra branscher används indelning i faser och milstenar med beslutspunkter. Så använder t 
ex  Ericsson i sin Business Innovation Process faserna Selection, Innovation Cell och Venture. Källa: 
Zetterqvist, 2001. 
215 T ex  klinisk prövning fas I, fas II och fas III. 
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skapa och uppfylla förväntningar 
 
Ett villkor för överlevnad och utveckling i dessa företag förefaller vara en kontinuerlig 
tillförsel av riskkapital. En viktig del i spelet kring anskaffning av riskvilligt kapital tycks 
vara att fortlöpande kunna ge rimliga och lovande utfästelser mot finansmarknaden och 
att sedan kunna leva upp till skapade förväntningar.216 Med andra ord bör de utfästelser 
som företagsledningarna gör ha rimlig täckning i den egna verksamheten. Resultatet blir 
en kravspiral där riskkapitalister är de som i början av utvecklingsprocessen kräver allt 
mer konkreta och lovande resultat och där finansmarknaden via börsen därefter kräver allt 
större vinster av etablerade biotech-företag.  Min slutsats är att detta ger en styrande 
effekt på dessa företags verksamhet.  
 
En sådan styrande effekt diskuteras vanligtvis inom ämnesområdet i termer av 
effektivitet. Ett vanligt synsätt är att företag måste bli effektivare och arbeta mera 
rationellt för att leva upp till bl a  finansmarknadens avkastningskrav. Vad som görs i 
bolagen för att klara av detta tycks vara företagsledningarnas angelägenhet. För 
kapitalägare tycks det vara primärt att det som görs i bolagen görs på ett effektivt sätt d v 
s  är ekonomiskt lönsamt. Jag uppfattar därför att effektivitet och lönsamhet har en 
tendens att kopplas samman inom ämnesområdet. Om lönsamheten är otillräcklig så är 
intäkterna för små eller är kostnaderna för stora och verksamheter måste effektiviseras. 
Traditionellt visar resultaträkningar på effektiviteten i företag ur ägarnas synvinkel.217  
Synsättet tycks vara att ägarna ställer ekonomiska krav på sina bolag som sedan 
fortplantas i form av effektivitetssträvanden. Det finns också röster som hävdar att dagens 
kapitalplacerare har en sådan outsläcklig törst efter ständigt stigande avkastning att det 
därför inte räcker med att bli effektivare utan att tillväxt genom förnyelse är lösningen.218  
 
I de beskrivna biotech-företagen tycks alltså ägarna ha ett större inflytande än bara som 
passiva inkasserare av vinster. Mitt intryck är att de får företagsledningarna att göra 
utfästelser kring vad som ska göras i verksamheten och att de samtidigt kräver insyn i 
den. Inriktningen tycks därför främst vara att leva upp till förväntningar knutna till 
introduktion på marknad och framtida vinster d v s  skapa ägarvärden.219  Inom 
huvudinfluensen diskuteras vanligtvis värdeskapande för kund, personal och för ägare. 
Att skapa kundvärden tycks där vara primärt och ge utrymme för att bl a  ge rimliga 
värden till ägarna. I biotech-berättelserna tycks ägarorienteringen komma främst. Jag ser 
en tänkbar förklaring i att ägarna ses som kunder eftersom de står för ekonomin. Det är 
fråga om utvecklingsbolag som med hjälp av riskkapitalister ska stå på egna ben. Under 
uppbyggnads- eller kommersialiseringsfasen finns inga eller otillräckliga intäkter från 
försäljning varför ett kontinuerligt tillskott av ägarkapital är nödvändigt. För att tillskjuta 
kapital vill riskkapitalisterna ha insyn och kontroll. Risken finns därmed t ex  att 
kortsiktiga prioriteringar görs för att tillfredsställa kapitalplacerare som vill ha snabb 

                                              
216 Jönsson, 1995, s 347, hävdar att förtroende rent allmänt är ett centralt begrepp inom svensk 
management. 
217 Se Karlöf, 2001, s 280-281. 
218 Se Hamel, 2001. 
219 Jfr CEO Kinetic: "taxametern började ticka" och "vi är börsnoterade…(…) ..så sitter man i ett 
skruvstäd och måste leverera mot förväntningar". 
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utdelning på sina pengar. En annan tänkbar förklaring till ägarorienteringen är som 
tidigare diskuterats att prissättning och marknadsföring på konsumentmarknaden för 
läkemedel är starkt reglerad. Biotech-företagen får med hjälp av sina patent en 
monopolställning vilket tillsammans med skattesubventioner av läkemedelspriser gör att 
pris- och kundvärdefrågor inte kommer i fokus. Marknadsbearbetning sker främst också 
till läkare i stället för till tusentals patienter vilket gör att slutkunden inte heller i detta 
avseende står i fokus.  
 

uppfylla förväntningar i etapper 
 
De beskrivna biotech-företagens användning av milestones kan föra tankarna till 
målstyrning. Att för en verksamhet formulera mål, att följa upp och att utvärdera mot 
uppsatta mål ses vanligtvis som ett sätt att styra inom ämnesområdet.220 Inriktningen är att 
målstyrningen anger ett eller flera slutmål utan att i detalj ange hur arbetet ska utföras 
(vad ska göras).221 Utgångspunkten tycks vanligtvis vara att målformuleringen sker internt 
i företagen.222 Det kan ske i en samverkan mellan chefer och underordnade eller som en 
del i en kompetens- eller organisationsutveckling (självstyrande grupper). Det tycks också 
finnas en tradition inom både privat och offentlig sektor där målstyrning används för att 
förnya och förbättra verksamheten.223 Under senare år har uppmärksamhet riktats mot 
fenomen som tar sin utgångspunkt i målstyrning som t ex prestationsorientering, 
processorientering och balanserade styrkort. Jag uppfattar att i dessa finns även ett inslag 
av hur arbetet ska utföras. Mitt intryck är att målstyrning i teorin till stor del antas handla 
om att företagsledningar fastställer vad som ska uppnås (målen) och sedan i olika 
omfattning överlåter hur det ska utföras till verksamheten. 
 
Etappmål för verksamhetens olika delar (vad ska uppnås) i de här biotech-företagen 
förefaller definieras utifrån den övergripande föreställningsramen. Myndighetsregleringar 
anger medicinska och samhälleliga restriktioner och definierar de olika etapperna fram till 
ett godkännande för en produkt. Slutmålen anges och hur bolagen kommer dit tycks 
mycket vara en fråga om tillgängliga pengar. Riskkapitalisters pengar tycks styra både 
igångsättande och hastighet på processen. Jag uppfattar att det inte finnas något större 
behov av att påverka detaljinnehåll i den eftersom inriktningen ges av samspelet mellan 
allmän föreställningsram och samlad kompetens i företagen. Min tolkning är att 
ekonomiska krafter utanför företagen alltså har stort inflytande över vad som ska göras 
(mål och delmål) liksom i vilken takt och hur det sedan görs.  
 
 
 

                                              
220 Se t ex  Bergstrand, 1993, s 13-14. 
221 Jfr Lindvall, 2001, s 149-150. 
222 Jfr frågeställningar av typen: Var står vi och vad vill vi uppnå?  
223 I Arbetslivsbiblioteket (Arbetslivsinstitutet) finns t ex  några publikationer som rör målstyrning. För 
dessa anges nyckelord som arbetsrotation, organisationsförändringar, rehabilitering, 
arbetsmiljöförbättring, kompetensutveckling, personalutbildning, delaktighet, effektivitet, produktivitet, 
utvärdering och offentlig sektor.   
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riskkapitalister styr vilka företag som kommer till start 
 
Den ekonomiska styrningen i de här företagen tycks alltså i stor utsträckning utgå från 
ekonomiska bedömningar utanför deras juridiska gränser. Jag ser det som villkor eller 
styrning från finansmarknaden och myndigheter på två "nivåer". Den första omfattar hela 
branschen där kapitalplacerare bedömer och ställer konkurrerande utvecklingsprojekt mot 
varandra. Riskkapitalister avgör vilka idéer som över huvud taget anses ha tillräcklig 
kommersiell potential. De olika biotech-företagen är i detta sammanhang bara brickor i ett 
spel där framtida vinster ligger i potten. Ekonomiska resurser styrs till projekt som anses 
lovande. Det är utifrån marknadsekonomiska förtecken som riskkapital satsas i olika 
utvecklingsprojekt. Bedömningar av framtida intäktspotential avgör hur stora 
kapitalsatsningar som kan göras i utvecklingsskedet. Tillgängliga likvida medel satsade 
av riskkapitalister skapar sedan handlingsutrymme i enskilda biotech-företag.224  
 
Jag vill också likna denna övergripande styrning vid ett koncernförhållande. 
Riskkapitalbolag som satsar pengar i flera olika utvecklingsprojekt agerar som ägare på 
ett sätt som kan jämföras med moderbolag i en koncern eller intressesfär och där ett antal 
biotech-företag utgör dotterbolag. Moderbolagen väntar inte passivt på att de hel- eller 
delägda dotterbolagen ska leverera vinstmedel utan kräver insyn och 
påverkansmöjligheter.225 Styrningen av koncernen syftar ytterst till att från varje enhet 
säkerställa finansiella koncernbidrag. Dotterbolagen förväntas alltså driva 
utvecklingsprocessen på ett sådant sätt att de förmår producera avkastning på satsat 
ägarkapital till ett eller flera "moderbolag". Det är kanske rimligt att se biotech-företag 
och riskkapitalister som delar i koncerner där de styr och påverkar varandra på ett sådant 
sätt att det är svårt att tala om styrning i enskilda företag i den bemärkelse som vanligtvis 
användes inom huvudinfluensen?226 
 

banan utstakad och övervakad av myndigheter och riskkapitalister 
 
Den andra "nivån" av extern styrning är den jag tidigare diskuterat. Efter att 
riskkapitalister avgjort vilka företag och projekt som s a s  kan komma till start är själva 
tävlingsbanan utstakad av myndighetsregleringar och riskkapitalister. Den övergripande 
modellen av faser och kvalitetsvillkor (omvandlat till milestones) styr de enskilda 
bolagens inriktning och även innehållet i verksamheterna. Hur snabbt enskilda projekt kan 
ta sig igenom banan avgörs av riskkapitalisters förtroende för företaget i fråga. 
 
  

                                              
224 Ungefär som ett lotteri där många vill köpa lotter om den förväntade utdelningen är stor (mycket att 
vinna). 
225 Jfr Hedberg et al, 1994, s 137-138, resonemang om styrning i imaginära organisationer där de bl a  
säger att ledarföretaget (imaginatören) bestämmer målet för styrningen och att det finns en avsikt i denna 
som de kallar "en viljefylld risksatsning". 
226 Jfr Hedberg et al, 1994, s 134-135, där de diskuterar kring imaginära organisationer och bl a säger att 
detta för med sig en uppluckring av gränser för vad som är externt och internt.  
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värt att uppmärksamma inom ämnesområdet 
 
Frågor kring kapitalanskaffning och myndighetsregleringar berör i olika utsträckning alla 
företag. Sådana frågor brukar emellertid av tradition inte ses som centrala inom 
huvudinfluensen. Några tänkbara lärdomar som kan dras från berättelserna kring biotech-
företagen är därför att sådana frågor kan ha inverkan på det som brukar kallas ekonomisk 
styrning. Jag vill lyfta fram två aspekter som enligt min tolkning är tydliga inom denna 
typ av företag och som borde förtjäna ökad uppmärksamhet inom ämnesområdet.  
 
Den första är att ekonomisk styrning i vissa verksamheter i betydande omfattning tycks 
ske utifrån. Jag menar därför att det är befogat att diskutera och ifrågasätta föreställningar 
som t ex att styrning är en ledningsfråga, att gränser för styrning automatiskt sätt vid 
företags juridiska gränser samt att se styrning i företag som opåverkad av den s k  
omgivningen. 
 
Den andra aspekten är att ägar- och myndighetsintressen i betydande omfattning tycks 
ange övergripande spelplan och spelregler för intern styrning. Jag uppfattar därför att det 
inom ämnesområdet bör vara befogat att diskutera hur sådana intressen eller styrkrafter 
påverkar vad som sker i företag. Frågor kring t ex  kapitalmarknadens inverkan på lång- 
och kortsiktighet, myndigheters "neutrala" inverkan på styrningen och spelet för att 
hantera "externa" intressen eller styrkrafter.  
 
Den styrning som jag uppfattar sker i de här biotech-företagen lyfter enligt min tolkning 
fram andra aspekter än de som vanligtvis uppmärksammas inom ämnesområdets 
huvudinfluens. Det tycks vara fråga om en styrning eller påverkan med andra förtecken. 
Min tolkning är att detta bör leda till ett ifrågasättande och en diskussion kring några 
föreställningar som t ex  att det är möjligt för företagsledningar att styra och att styrning 
sker inom företagsgränser.  
 
Jag menar att beskrivningen och diskussionen kring de här företagen ger argument för 
ytterligare reflektioner kring vad det är för typ av outtalade eller för-givet-tagna 
föreställningar som huvudinfluensen ger ämnesområdet.   
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Produktion 
av 

ekonomisk styrning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”De flesta av oss letar efter saker  
som går att passa in i kategorier som vi redan förstår  
och det är ett alldeles utmärkt sätt att missa det viktigaste.  
Det är just pusselbiten som blir över  
som kan vara ledtråden mot framtiden…..” 
 
(Paul Steffo, prognosmakare, i SKF s tidning 
Evolution, 1/2000) 
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1.  Synligt, för-givet-taget och outtalat 
 
De tidigare framställningarna kring TV-produktionsbolagen och biotech-företagen väcker 
tankar, idéer och frågor kring innehåll och utgångspunkter för ämnesområdet. Jag har som 
tidigare sagts svårt att direkt applicera etablerade synsätt och modeller på dem. Min 
tolkning är att det är fråga om verksamheter som i många avseenden skiljer sig från  
traditionell tillverkningsindustri. En allmän förklaring tror jag alltså ligger i 
ämnesområdets pragmatiska orientering. Jag menar att det är fråga om synsätt som utgår 
från industrin och näraliggande intressen samtidigt som området många gånger antas ha 
relevans för de flesta typer av företag och verksamheter oavsett bransch, storlek och 
inriktning. Jag kallar detta för en huvudinfluens. Därifrån kommer i stor utsträckning nya 
koncept och modeller av typen ABC, BSC, TQM och JIT. Den ger också några 
industriellt färgade och för-givet-tagna föreställningar som inte diskuteras. Som grund för 
dem finns en större och för flera akademiska områden gemensam föreställningsram som 
rör grundläggande synsätt kring bl a kunskaps- och verklighetssyn.  
 
Den fortsatta texten handlar om ämnesområdet och till en del om sådant som diskuteras 
(synligt), om sådant som-tas-för-givet och om grundläggande synsätt och utgångspunkter 
(outtalat).227 Jag hämtar inspiration från de nyare praktiska tillämpningar som jag tidigare 
beskrivit och även till en del från utvecklingstendenser inom traditionell industri. Min 
inriktning är främst att uppmärksamma och diskutera sådant som vanligtvis inte 
diskuteras. Det är fråga om några "bärande konstruktioner och fundament" för det 
"bygge" av föreställningar som ämnesområdet utgör.228 Jag gör det inte för att rasera utan 
för att om möjligt bidra till vad jag uppfattar som en mera tidsenlig konstruktion av den 
pragmatiskt orienterade ekonomistyrningen. Jag tror nämligen att det finns utrymme för 
den typ av konstruktioner som jag diskuterar.  
 
Jag vill illustrera det område inom vilket min fortsatta framställning rör sig genom att 
använda Latours metafor om svarta lådor.229 Hans resonemang överfört till min 
framställning innebär följande. Ett antal föreställningar och utgångspunkter kan ses som 
ett ämnesområdes minsta gemensamma nämnare och behöver därför inte explicitgöras 
eller ifrågasättas i varje enskilt sammanhang. De finns där som en grund eller 
värdegemenskap. Ju fler gemensamma utgångspunkter desto större enhetlighet eller 
homogenitet inom området.230 Latour liknar detta vid svarta lådor. Han säger bl a  att "en 
svart låda innehåller det som inte behöver tas under omprövning" och att "ju fler element 
man kan placera i svarta lådor - tankesätt, sedvanor, krafter och föremål - desto bredare 
blir den konstruktion man kan uppföra".231 
 

                                              
227 Jag vill likna det vid tre "nivåer": det synliga, det-för-givet-tagna och det outtalade. "Nivåer" där 
gränserna mellan dem är otydliga och oklara beroende på att det rör (delade) mänskliga konstruktioner. Se 
den fortsatta framställningen kring svarta lådor! 
228 Min inriktning är att uppmärksamma några exempel på sådana och inte att försöka redovisa "alla". Det 
är för mig fråga om att diskutera några intressanta mänskliga konstruktioner.  
229 Latour, 1998. 
230 Jfr en frikyrkoförsamling. 
231 Latour, 1998, s 19. 
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Jag vill alltså med hjälp av en sådan metafor beskriva ämnesområdet som ett antal svarta 
lådor som är staplade på varandra. Några av lådorna är öppna och andra är stängda. De 
som är öppna står på en eller flera andra stängda lådor och under dem finns ytterligare 
större och stängda lådor. Det är fråga om en bred och oregelbunden konstruktion där 
basen även delas av andra konstruktioner. Innehållet i de översta och öppna lådorna är 
öppet för granskning, ifrågasättande och debatt. Jag talar i texten om "synligt"". Det är 
sådant som vanligtvis tas upp t ex  i läroböcker eller i "Relevance-Lost debatter". De 
öppna lådorna vilar på ett antal stängda lådor som innehåller vad jag kallar för "för-givet-
taget". Med det menar jag sådant som vanligtvis inte diskuteras men som i någon mening 
kan synliggöras genom t ex  att uppmärksamma val av ord och sammanhang eller det 
outsagda. Det understa lagret av stora lådor (till sist) innehåller mera grundläggande 
föreställningar som rör t ex  världs- och kunskapsuppfattning. De innehåller vad jag kallar 
"outtalat" och det är av sådan art att det präglar hela konstruktionen. Lådkonstruktionen 
är egentligen oändlig men för att göra min framställning greppbar använder jag metaforen 
som om det bara finns tre lager av lådor. Jag utelämnar därmed t ex sådana som innehåller 
religionsfrågor och frågor kring människors existens.  
 
I den fortsatta texten kommer jag till en början att röra mig mellan  "synligt" och "för-
givet-taget". Därefter kommer jag att röra mig i riktning mot  "outtalat". Jag börjar med 
att "öppna" några svarta lådor som innehåller för-givet-tagna-föreställningar för att 
sammanfatta och synliggöra vad jag menar med huvudinfluens. För mig är det till stor del 
fråga om att glänta på locket till sådant som under historiens gång har stängts in.232 För att 
belysa sådant måste jag åtminstone till viss del öppna några lock.  
 
Därefter fortsätter jag att diskutera kring några för-givet-tagna föreställningar med 
koppling till huvudinfluensen och dess utveckling inom praktiska tillämpningar. Jag 
reflekterar kring innehåll i ämnesområdet utifrån utgångspunkten att "ny historia" håller 
på att skrivas. Med det menar jag bl a  att det under senare år har tillkommit nya företag 
och branscher för vilka ämnesområdet är mer eller mindre "tyst". Jag diskuterar också en 
pågående utveckling som tycks äga rum inom industrin och som har fått litet genomslag 
inom området. Jag tar först hjälp av de tidigare beskrivna TV-produktionsbolagen och 
biotech-företagen för att illustrera den begränsning som huvudinfluensen ger området vad 
gäller utrymme för nyare typer av företag. Jag gläntar på och diskuterar innehåll i tre 
svarta lådor som jag menar bör uppmärksammas om ämnesområdet ska ha relevans även 
för sådana företag. Därefter uppmärksammar jag utvecklingstendenser inom industrin och 
argumenterar för att nya arbetssätt delvis ifrågasätter gamla föreställningar kring styrning. 
Jag diskuterar två exempel på för-givet-tagna-föreställningsramar (gläntar på locket till 
två svarta lådor). Jag ser dem som begränsningar som gör att en tidigare eventuell 
relevans för området vad gäller industriföretag riskerar att gå förlorad. 
 
Till sist försöker jag glänta på några större lådor som innehåller det jag tidigare talade om 
som "outtalat" d v s  de undre lagren av svarta lådor (ämnesområdets fundament). Jag 
uppmärksammar vad jag uppfattar som en dominerande och grundläggande 
föreställningsram (naturvetenskapen). Jag lyfter fram och argumenterar för att även andra 
                                              
232 En begränsning i mitt sätt att använda metaforen kring svarta lådor är att tanken lätt låses vid att lådor 
är öppna eller stängda.   
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sådana (socialkonstruktionismen) i större utsträckning borde ingå i ekonomistyrningens 
grundläggande konstruktioner. Jag menar att det skulle bidra till andra föreställningar, 
ord, begrepp och modeller (som så småningom skulle tas-för-givna). Jag menar också att 
det skulle ge upphov till en annan synlig framställning, diskussion och debatt kring 
styrningsfrågor. Detta skulle troligtvis resultera i vad jag ser som andra och kanske mera 
tidsenliga föreställningar kring området. Jag återkommer alltså till sådana längre fram i 
texten.  
 

2.  Synligt och för-givet-taget inom huvudinfluensen   
 
Jag har tidigare hävdat att det finns en huvudinfluens som i hög grad påverkar synsätt och 
utveckling inom området. Det tycks av hävd finnas en koppling mellan industrin och det 
akademiska ämnesområdet. Kopplingen tycks vara så etablerad och institutionaliserad att 
den i många sammanhang tas för given. Jag menar att den diskuteras eller 
uppmärksammas så sällan just därför att den hittills har utgjort själva grunden för 
ämnesområdet. Jag vill närmast beskriva den som en bas som tillhandahåller flera 
gemensamma och för-givet-tagna föreställningar som bildar en huvudfåra.  
 
Förutom denna pragmatiska huvudinfluens har jag tidigare också fört fram tolkningar som 
går ut på att det inom området även finns influenser från akademiskt håll. En mera 
teoretisk inriktning har vuxit fram där frågor kopplade till användning, beteenden och 
kvalitativa aspekter uppmärksammas. Min tolkning är alltså att området färgas både av en 
stark normativ, pragmatisk och kvantitativ huvudinfluens som utgår från praktisk 
användning i tillverkande industri men också av en akademisk influens som utgår från 
och lånar synsätt hämtade från andra teoriområden som sociologi, psykologi och 
filosofi.233 Jag har tidigare talat om en samtidig pragmatisering och akademisering där 
delarna är beroende av och påverkar varandra.  
 

Något av vad som tas-för-givet 
 
Jag ska här försöka närma mig det för-givet-tagna inom huvudinfluensen på tre olika sätt. 
Det första och kanske enklaste sättet är för mig att studera vad som finns "synliggjort" i 
litteratur kring området. Jag ska därför till en början med hjälp av några författare lyfta 
fram några sådana aspekter. Att det är fråga om delade föreställningar som inte alltid 
explicitgörs gör t ex  att få författare skriver kring, synliggör eller ifrågasätter dessa. Det 
tycks ligga i sakens natur att främst diskutera sådant i samband med större kritik mot 
området eller i samband med att någon försöker beskriva en gemensam kärna. Jag tycker 
mig se några exempel på båda varianterna inom ekonomistyrningsområdet.  
 

                                              
233 Se Första huvuddelen, Summering och kommentarer och Inombelysningen eller Sörling, 2000, s 157-
159. 
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Jag ser det till exempel hos Lindvall.234  Han diskuterar kring "idémässiga förändringar" i 
samband med en förnyelse mot vad han föredrar att kalla modern verksamhetsstyrning. 
Min tolkning är att han diskuterar förändringar av sådan art att det är nödvändigt att 
synliggöra och ompröva något av vad som tidigare tagits-för-givet. Hans genomgång och 
karaktärisering av traditionell ekonomistyrning ser jag som ett exempel på att han öppnar 
några svarta lådor för att kunna argumentera kring en förändring. Han hävdar bl a:235 
 
 att traditionell ekonomistyrning ofta är instrumentell och normerande   
 att den använder mikroekonomins syn på företag som  en enkel produktionsfunktion 

där chefer är styrningens nyckelpersoner  
 att företags omgivning definieras utifrån den produkt som de säljer  
 att traditionell ekonomistyrning utgår från att företag med hjälp av strategier har 

fullständiga möjligheter att agera i och påverka sin omgivning  
 att den betonar formella organisationsstrukturer  
 att den domineras av en föreställning om att företag styrs med hjälp av information  
 att synen på aktörer präglas av en förenklad motivationsteori.  

 
Jag uppfattar att Lindvalls diskussion kring traditionell ekonomistyrning likaväl skulle 
kunna gälla vad jag beskriver som huvudinfluensen. Han hävdar också att för både 
traditionell och nyare verksamhetsstyrning är syftet som han säger:236  
 
 "en fråga om effektivitet och produktivitet".  

 
Min tolkning är att han ser detta som ekonomistyrningens gemensamma kärna.  
 
Även andra svenska författare kopplar samman ekonomi, styrning och effektivitet på ett 
likartat och ibland närmast självklart sätt. Utgångspunkten i effektivitet ses många gånger 
som så självklar att det används som ett honnörsord som inte behöver ifrågasättas och 
därför inte heller uttalas.237 Karlöf är en av flera svenska författare som uttalat 
argumenterar för att effektivitet bör ses som en kärna inom företagsekonomin. Han tycks 
med andra ord sträva efter att få denna föreställningsram så accepterad att locket kan 
stängas och innehållet tas för givet.238 Mitt intryck är att synsättet om att syftet med 
ekonomimistyrning är att åstadkomma effektivitet är en viktig beståndsdel i det jag kallar 
huvudinfluensen.239  
 

                                              
234 Lindvall, 2001, s 26. 
235 Ibid, s 26-44. 
236 Ibid, s 47-48, där han bl a  säger att "strävan efter att förbättra företagets effektivitet och produktivitet 
är därför styrningens enkla grundregel". 
237 Se t ex publikationer som Brorström, (red), 2000, och Kolbäck & Sjölund, 2000, och 
Finansdepartementet, 2000:63. 
238 Karlöf, 2001. 
239 Utanför huvudinfluensen finns det tankar kring andra syften med ekonomistyrning. Så diskuterar t ex 
Loft i Ashton, Hopper & Scapens, (edit), 1995, kring andra syften som att kontrollera arbetskraft och som 
en uppsättning tekniker för att disciplinera.  
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Jag har själv tidigare uppmärksammat och diskuterat kring några andra gemensamma för-
givet-tagna föreställningar.240 Jag diskuterade vad jag kallade för antaganden kring t ex : 
 
 att det är möjligt att styra verksamheter  
 att det finns en illusion av exakthet genom kvantifieringar   
 att det finns en tilltro till marknadslösningar. 

 
Även anglosaxiska författare diskuterar kring och synliggör för-givet-tagna 
föreställningar för vad som kan ses som motsvarigheter till vårt ämnesområde. Puxty t ex  
diskuterar kring elva utgångspunkter för vad han kallar ett traditionellt paradigm inom 
management accounting.241 Han säger bl a: 242   
 
 att perspektivet håller sig inom organisatoriska gränser  
 att det behandlar organisationer som slutna system  
 att det har en teknisk orientering  
 att det är normativt  
 att det bortser från historien  
 att det bortser från politiska aspekter  
 att det har en rationell och funktionell inriktning  
 att det är reducerande  
 att det använder positivistiska utgångspunkter   
 att det är problemorienterat.  

 
Jag uppfattar att hans beskrivning rör sig mellan vad jag kallar för-givet-taget och 
outtalat. Den tycks väl stämma in på mina egna uppfattningar kring huvudinfluensen. 
 
Ett andra sätt att närma mig huvudinfluensen och karaktären på sådant som tas-för-givet 
är att i någon mening försöka synliggöra och dekonstruera de krafter som bidragit med 
föreställningar vid ämnesområdets framväxt.  
 
Jag har tidigare beskrivit hur flera intressen och tidsberoende strömningar samverkade i 
vad jag kallar den förhistoriska utvecklingen.243 Där hävdar jag att den pragmatiska 
inriktningen har sina rötter långt innan detta började betraktas som ett ämnesområde.244 
Jag menar att storföretag inom tillverkningsindustrin och intressen med kopplingar dit 
som Teknologföreningen, Mekanförbundet, rationaliseringsrörelsen  (Taylorismen)245 och 
industriellt orienterade akademiker utgjorde krafter som bidrog till framväxten av den 
pragmatiska huvudinfluensen.246  De föreställningar som dessa krafter hade kring 
verksamheter i industriella miljöer lade grunden och angav grundläggande 
föreställningsramar vid ämnesområdets tillkomst i slutet av 1960- och början av 1970-

                                              
240 Se Första huvuddelen, Utombelysning och Rationaliserade myter eller Sörling, 2000, s 143-148.  
241 Puxty, 1998. 
242 Ibid, s 10-20. 
243 Se Första huvuddelen, Tankeinnehåll och Praktiska sammanhang eller Sörling, 2000, s 60-68. 
244 Mera allmänt under 1970-talet. 
245 Se Tengblad, 2000, s 4. 
246 För mer utförliga beskrivningar se t ex  Jönsson, 1995, och Jönsson, 1996. 
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talet. Dessa finns synliggjorda i vad vi numera ser som traditionell ekonomistyrning. Jag 
menar att det är fråga om för-givet-tagna-föreställningar vars spår än idag är påtagliga 
även inom några av ämnesområdets mera samtida modeller. Jag sammanfattar 
inriktningen på dem genom att använda termen nytraditionell ekonomistyrning. Det jag 
här kallar för huvudinfluens och pragmatisk orientering har inte bara sina tidiga rötter i 
intressen knutna till tillverkningsindustri och Taylorism utan också i klassisk 
nationalekonomi. Jag återkommer till detta när jag kommer till det jag kallar "outtalat". 
För mig utgör traditionell och nytraditionell ekonomistyrning bärare av huvudinfluensen 
och därmed en viss typ av föreställningar.247 Några är "synliga" medan andra "tas-för-
givna".  
 
Ett tredje och närliggande sätt att närma mig "för-givet-taget" hos huvudinfluensen är att 
lyfta fram och summera några av mina egna tolkningar. Jag föreställer mig att det är 
möjligt att utgå från "synligt" inom området d v s  tillämpningar och annat som 
huvudsakligen bygger på den typ av föreställningar som jag diskuterar. Det är fråga om 
välkända main-stream-uppfattningar som förs fram i t ex  forskning, utbildning, 
konferenser, sakkunnigutlåtanden och artiklar. Jag väljer att lyfta fram några sådana i 
anslutning till en kortare framställning kring traditionell och nytraditionell 
ekonomistyrning. Flera av mina tolkningar har samma inriktning som de t ex  Puxty och 
Lindvall diskuterar. Skillnaden är att de diskuterar allmänt kring utgångspunkter och 
föreställningar medan jag vill lyfta fram att några av dem har kopplingar till 
tillverkningsindustrin. 
 

Traditionell ekonomistyrning 
 
Tillverkningsindustrins påverkan har enligt min tolkning avsatt spår i t ex föreställningar 
om att styrning förknippas med stora företag och att den äger rum inom företagsgränser 
och i löpande (steady-state) verksamheter. Storföretag (i meningen många anställda) finns 
traditionellt inom verkstadsindustrin och det är en mogen bransch med många etablerade 
företag där väldefinierade produktionsprocesser äger rum. Produktion, process och 
förädling finns eller kontrolleras traditionellt inom organisationsgränser och genomförs i 
planerade steg eller sekvenser.248  Styrning får karaktär av planering 
(produktionsplanering) där företagsledning (ytterst) detaljstyr genom samordning och 
kontroll av de många anställda som utför produktionen. Denna typ av styrning baseras på 
ett enkelt orsak-verkan-samband.249 Detaljeringsgraden vittnar om att verksamheten (= 
produktionen) betraktas som påverkbar och kontrollerbar.250 Den inriktas i första hand 
mot resursförbrukningen vilket också enligt min tolkning resulterar i en 
                                              
247 Traditionell och nytraditionell ekonomistyrning bildar tillsammans vad jag ibland kallar för 
huvudinfluens och ibland för pragmatisk ekonomistyrning. Mera korrekt vore kanske att kalla detta för 
"en huvudinfluens med pragmatisk inriktning". 
248 En styrmetafor som tidigt användes (vid ämnesområdets tillkomst) och där styrning liknades vid 
reglerteknik och som en ventil (governer) på en ångmaskin säger en del om hur man bl a  såg på styrning, 
verksamheter och de människor som verkade där. Se Första huvuddelen, Tankeinnehåll och 
Uppmärksamhet kring styrning och styreffekter eller Sörling, 2000, s 67.  
249 För en fylligare beskrivning se t ex  Blomquist & Packendorff, 1998, s 38-39. 
250 Jfr t ex  detaljeringsgrad i traditionell standardkostnadsredovisning och differenser. 
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kostnadsorientering. Styrning med relevant information kring kostnader är en viktig del 
inom traditionell ekonomistyrning och därmed också i huvudinfluensen.  
 
En annan viktig influens från tillverkningsindustrin är föreställningen att styrning och 
ledning bör bidra till ekonomisk effektivitet. Inriktning och tidiga effektivitetssträvanden 
inom bl a  rationaliseringsrörelsen (Taylorismen) har influerat företagsekonomi och 
ekonomistyrningsområdet på ett sådant sätt att det ses som en så självklar utgångspunkt 
att den inte behöver diskuteras i varje enskilt sammanhang. Industri och effektivitet får 
många gånger en positiv sammankoppling bl a  genom att branschen tidigt arbetade med 
sådana frågor och att den är internationellt konkurrensutsatt. Föreställningar tycks finnas 
att industrin är en förebild vad gäller att skapa effektivitet. Kopplingen till industrin ger 
därför enligt min tolkning ett normativt anslag till huvudinfluensen.251 Det normativa eller 
föreskrivande inslaget tycks ha sådan kraft att det inte i varje enskilt sammanhang 
behöver uttryckas. Detta förhållningssätt är många gånger outtalat och självklart i t ex  
läroböcker.  
 

Nytraditionell ekonomistyrning  
 
I slutet av 1980-talet startade den amerikanska s k  Relevance Lost-debatten kring 
Mangement Accounting.252 Kaplan & Johnsons bok (Relevance Lost - the Rise and fall of 
Management Accounting) fick stor uppmärksamhet i Sverige och en debatt uppkom kring 
innehåll inom ekonomistyrningsområdet.253 Främst konsulter och populärare tidskrifter 
tycks ha fört budskapet vidare att även den svenska ekonomistyrningen hade förlorat sin 
relevans. Svenska akademikers inlägg i debatten tycks dock till stor del ha haft 
inriktningen att innehållet i kritiken av Management Accounting främst gällde 
amerikanska förhållanden och företag.254 Ett resultat av debatten tycks så här i efterhand 
vara att intresset för ekonomistyrningsfrågor ökade och att ämnesområdet rent allmänt 
vitaliserades.255 Jag har tidigare fört fram tolkningar som går ut på att svenska 
ämnesbärare (ledande akademiker) applåderar den uppmärksamhet som skapades genom 
Relevance-Lost-debatten och de slagkraftiga boktitlar och snyggt förpackade koncept som 
kom i dess kölvatten.256 
 
Den kritik som framfördes av Kaplan & Johnson har inriktningen att den information som 
används styrs av finansiella rapporteringssystem och att den kommer för sent, att den är 
för agregerad och att den är alltför förvrängd för att kunna tjäna som underlag för beslut 
kring planering och styrning.257 En outtalad men närmast självklar utgångspunkt för 
                                              
251 Även andra influenser som t ex från klassisk nationalekonomisk teori har samma inriktning. Mer om 
detta senare. 
252 Se Kaplan & Johnson, 1987. 
253 Ax & Ask, 1995, s 18, säger om Kaplan & Johnsons bok: "Boken är redan idag en klassiker inom 
företagsekonomin".  
254 Se t ex  Frenckner & Olve, s 181-210, i Samuelson (red), 1992. 
255 Se Ax & Ask, 1995, s 19. 
256 Se Första huvuddelen, Teman och Snyggt förpackade trender med välkänt innehåll eller Sörling, 2000, 
s 127-130. 
257 Kaplan & Johnson, 1987, s 1. 
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författarnas framställning kring både teori (ämnesområde) och praktik tycks vara 
verksamhet i stora industriföretag. Resonemang och exemplifieringar tar sin utgångspunkt 
i industriell verksamhet med t ex  fördelningar av kostnader till kostnadsställen och till 
produkter där de ser produktkalkyler som ett beslutsunderlag för prissättning.258 
Kopplingen mellan ämnesområde (management accounting) och industriell verksamhet 
tycks självklar. Jag uppfattar att författarnas kritik av området inte gäller denna koppling 
utan snarare att modeller (produktkalkyler) och synsätt (modeller för kostnadsfördelning) 
inom management accounting borde förändras som en anpassning till övriga förändringar 
inom industrin (från 1920-talet till 1980-talet).259 Den "förlorade relevansen" som de talar 
om gäller alltså inte ämnesområdets utgångspunkt och koppling till tillverkningsindustrin.  
Den relevans som förlorats tycks istället gälla i förhållande till vad som kan beskrivas 
som en strukturomvandling inom industrin. Författarna förespråkar vad de uppfattar som 
en nödvändig anpassning, justering eller motsvarande strukturomvandling av innehåll i 
management accounting. Det tycks alltså fortfarande vara fråga om att med hjälp av en 
mera relevant information kring kostnader uppnå bl a   bättre styrning. Min tolkning är 
därför att författarna i grunden utgår från samma utgångspunkter som tidigare använts 
inom traditionell ekonomistyrning. Det gör att jag vill beskriva inriktningen på den 
relevans som skulle återfås som "nytraditionell".   
 
Under 1990-talet har utvecklingen av detta nytraditionella spår fortsatt med koncept som 
processorientering och bokstavskombinationer som BPR, TQM, ABM och BSC.260 Min 
tolkning är att de till stor del förts fram med samma outtalade föreställningsramar som 
tidigare använts inom traditionell ekonomistyrning. Koncepten utgår från verksamhet i 
tillverkande storföretag. De utgår också från att ledningen styr (har möjlighet att styra) 
verksamheter (inom organisationsgränserna) med hjälp av information och att målet är att 
utveckla eller förfina styrningen för att i någon mening bli bättre (effektivare).261 Styrning 
sker med hjälp av "rätt" och allt bättre information (i takt med att nya koncept tas fram) i 
en okomplicerad orsak-verkan-process som är möjlig att dela upp i delar (sekvenser) och 
utförs med rationella förtecken (the economic man)262. Det är enligt min tolkning fråga 
om en fortsättning och förfining av huvudinfluensen i form av flera nytraditionella 
styrkoncept.263  
 

                                              
258 Ibid, t ex  i kapitel 10, s 227-250, (New Systems for Process Control and Product Costing) där de för 
fram alternativa förslag och där framställningen rör sig kring "measuring and controlling costs", "cost 
management systems", "process control", "cost center", "direct labor hours", "allocations to cost centers", 
"cost control", "product cost information" osv.  
259 Ax & Ask, 1995, gör en sammanfattning (s 15-19) av den s k relevance lost-debatten i en bilaga som de 
kallar "Relevance Lost-budskapet".  
260 BPR står för Business Precess Re-engineering, TQM för Total Quality Management, ABM för Activity 
Based Management och BSC för Balanced ScoreCard som den minnesgode läsaren säkert kommer ihåg.  
261 Några av dessa utgångspunkter kommer jag längre fram i texten att ifrågasätta och reflektera kring. 
262 För en utförligare diskussion kring "economic man" och rationellt beslutsfattande se t ex  Jönsson, 
1985, s 102-105. 
263 Parallellt med den beskrivna utvecklingen där flera nytraditionella koncept förts fram har också under 
senare år inom ämnesområdet allt tydligare utvecklingstendenser kunnat skönjas som har teoretiska 
utgångspunkter. Främst inom forskning har aspekter av ekonomistyrning som t ex  makt, förståelse, språk 
och ekonomiska diskurser diskuterats. 
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Det här är alltså något av vad jag uppfattar som ämnesområdets huvudinriktning. Den 
färgas av ett antal för-givet-tagna föreställningar som lagts i svarta lådor och där locket 
helt eller delvis har stängts. Innehållet i dessa lådor ses vanligtvis som något gemensamt 
och något som inte behöver diskuteras eller ifrågasättas. Med andra ord så utgör 
föreställningarna själva forumet eller arenan för den typ av styrning som i olika 
sammanhang diskuteras (synligt). Jag menar dock att arenan i stor utsträckning bygger på 
gamla industriella föreställningar. De känns i många avseenden förlegade och otidsenliga 
speciellt med tanke på några utvecklingstendenser inom näringslivet under senare år.  
 
Jag kommer därför i fortsättningen att diskutera innehåll i ämnesområdet utifrån de 
begränsningar som jag uppfattar att några för-givet-tagna föreställningar inom 
huvudinfluensen utgör. Jag gör det utifrån två exempel på vad jag uppfattar som 
intressanta och praktiska utvecklingstendenser. Den ena är mina beskrivningar av några 
företag som sysslar med TV-produktion och biotech. Den andra är industriella intressens 
beskrivningar av förändringar inom traditionell industri.264 Jag tar alltså utgångspunkt i 
vad jag uppfattar som nyare praktik och diskuterar några begränsningar som gamla 
industriella föreställningar innebär för området.   
 

Huvudinfluensen saknar relevans för nyare praktik 
 
Min utgångspunkt i den fortsatta framställningen är alltstå att traditionell eller 
nytraditionell ekonomistyrning tycks ha litet utrymme i de tidigare framställningarna 
kring nyare typer av producerande företag. Jag spetsar till detta i ovanstående rubrik 
genom att använda ordet "relevans" på motsvarande sätt som debatten kring området 
ibland har förts.265 Vad jag menar är att jag uppfattar att huvudinfluensen är mer eller 
mindre "tyst" vad gäller den typen av företag. Därför anser jag att en eventuell debatt 
kring ekonomisk styrning som gör anspråk på att även inkludera sådana företag bör kunna 
ges (kategoriska) etiketter av typen "Relevance Never Had". Jag uppfattar alltså att nyare 
praktik bör kunna tillföra en hel del till ämnesområdets huvudinfluens.  
 
Dessutom finns det röster som hävdar att det inom traditionell tillverkningsindustri 
fortlöpande sker stora förändringar och detta gör att det kanske är dags att ompröva några 
av de synsätt som huvudinfluensen tidigare fört in i ämnesområdet.266 Det förefaller än en 
gång ha kommit i otakt med utvecklingen inom industrin på det sätt som Kaplan & 
Johnson en gång hävdade.267 Nya sätt att t ex  organisera och se på produktion tyder på 
förändrade synsätt och föreställningsramar.268 Det betyder att även vid diskussioner kring 

                                              
264 Uppfattningar kring industriella förändringar hämtar jag från industrin närstående intressen (främst 
organisationen Svenskt Näringsliv).  
265 Jfr den s k  Relevance-Lost-debatten. Jag uppfattar att ordvalet (relevance) många gånger har gjort att 
argumentationen blir noll-ett-kodad d v s  att ekonomistyrning har eller inte har tillämpbarhet i något 
avseende (rätt eller fel). Det säger en del om huvudinfluensens sätt att se på styrning! 
266 Giertz, 1999, talar t ex  om nya ledningsprinciper i fabrikerna i strukturomvandlingens spår. 
267 Jfr Kaplan & Johnson, 1987. 
268 Ett exempel är olika grad av s k  outsourcing av produktion. Ett annat att kärnverksamheter 
omdefinieras till t ex  patenträttigheter och FoU.  
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traditionella tillverkningsföretag så tycks det vara befogat att fråga sig om ämnesområdet 
har förlorat sin tidigare (eventuella) relevans ("Relevance Lost Again?"). Jag föreställer 
mig alltså att även nyare praktik inom gamla företag bör kunna tillföra en del till debatten. 
 

"… den mekaniska verkligheten finns fortfarande kvar även om den inte 
driver utvecklingen." 269 

 
Jag kommer därför att reflektera något kring föreställningar och innehåll i ämnesområdets 
pragmatiska huvudinfluens utifrån dessa två uppfattade förändringar: 
 
 "nya" typer av producerande företag och branscher har tillkommit för vilka det 

teoretiska ämnesområdet har ringa relevans  
 
 inom tillverkningsindustrin sker sådana förändringar att det är dags att ompröva några 

för givet-tagna-föreställningar.270   
 
Den fortsatta texten får motsvarande uppdelning där den första delen i stor utsträckning 
knyts till de tidigare beskrivna produktionsbolagen inom biotech och TV-produktion 
(Relevance Never Had - för nyare produktionsföretag?) och den andra delen till 
uppfattade förändringar inom tillverkningsindustrin (Relevance Lost Again - för gamla 
produktionsföretag?). 271 Detta är ett sätt för mig att öppna locket till några svarta lådor 
inom traditionell och nytraditionell ekonomistyrning och att kunna reflektera kring en 
förnyelse av ämnesområdet.  
 

Relevance Never Had - för nyare produktionsföretag?  
 
Rent allmänt har det under senare år tillkommit "nya" företag och branscher. Några av 
dem är producerande företag där styrning i huvudsak tycks ha annan karaktär än inom 
traditionellt tillverkande industri.272 Mitt intryck är att ämnesområdet är för "snävt" 
eftersom till och med sådant som är "synligt" är svårt att applicera på sådana företag. De 
sysslar med en annan typ av produktion som t ex  rör kunskap kring underhållning och 
mediciner. Jag menar att detta inte ingår i den föreställningsvärld som präglas av 
huvudinfluensen. 
 

                                              
269 Citatet är hämtad från Eliasson, 2001, s 68.  
270 Jfr uttryck som "den tredje industriella revolutionen" i Magnusson, 1999.  
271 Jag använder de engelska beteckningarna "Relevance Never Had" och "Relevance Lost Again" för att 
rubricera de två delarna. Detta innebär dock inte att jag har ambitionen att starta en ny Relevance-Lost-
debatt. 
272 Eliasson, 2001, s 72-73, menar att det vi benämner som industri eller den gamla industrin baseras på en 
mekanisk verktygsteknologi. Han säger att industrin är mycket diversifierad med en blandning av allt 
mellan avancerade stridsflygplan, datorer och plåtdetaljer. Av de företag som fanns på listan över de 
största svenska företagen för 50 år sedan finns idag bara ABB (Asea), Ericsson, Stora, SCA, Sandvik och 
SKF kvar bland de 15 största företagen. 
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Jag vill därför ta upp och diskutera kring några skillnader mellan de utgångspunkter som 
knyts till traditionell industri273 och sådana som jag uppfattar är möjliga att knyta till mina 
tidigare beskrivningar av TV-produktionsbolag och biotech-företag. Jag diskuterar i tre 
punkter exempel på (för-givet-tagna) föreställningar som enligt min tolkning gör att de 
tidigare beskrivna "nya" företagen får litet utrymme. Det är fråga om kopplingar till (1) 
fysisk produktion, (2) stora företag och (3) etablerade verksamheter. De tre punkterna kan 
även ses som reflektioner kring tänkbart innehåll i ämnesområdet om 
föreställningsramarna vidgades till att också omfatta företag som i huvudsak utför 
immateriell produktion, företag som med traditionella mått mätt är små samt företag som 
är under uppbyggnad och entreprenörsinriktade.  
 

 kopplingar till fysisk produktion 
 
Inom huvudinfluensen kopplas begrepp som produktion, process och förädling till fysisk 
tillverkning. En för-givet-tagen föreställning tycks vara att företags  kärnverksamhet är en 
i högsta grad fysisk och materiell aktivitet. En konsekvens av detta är att det som 
produceras därför går att på olika sätt mäta och synliggöra med hjälp av siffror. Detta för-
givet-tagna tycks ibland t o m  följa med när serviceinriktad verksamhet diskuteras. Det 
konkreta eller mätbara går igen som en röd tråd inom huvudinfluensen. Siffror ses som ett 
medel att avsiktligt påverka beteenden.274 I traditionell ekonomistyrning spelar t ex  
kostnadskalkylering och budgetering en viktig roll. Inom nytraditionell får sifferbaserade 
modeller som t ex  BSC och andra prestationsmått stor uppmärksamhet. Siffror ses också 
många gånger som ett neutralt sätt att beskriva en verklighet (fakta). Mitt intryck är att 
sifferbaserade ekonomiska sammanställningar närmast ses som värderingsfri information. 
Traditionell och nytraditionell ekonomistyrning baseras i stor utsträckning på 
föreställningar kring mätbarhet och på att framtagna mått ses som (neutral) information 
som kan användas för att styra.275 Att styrning sker med hjälp av information knutet till 
fysiska flöden via t ex  ekonomisystem (bärare av ekonomisk information) tycks utgöra 
en av flera för-givet-tagna föreställningar.  
 
I de beskrivna TV-produktions- och biotech-företagen har produktionen ett stort inslag av 
immateriellitet. Det tycks i stor utsträckning vara fråga om utveckling och förverkligande 
av idéer som materialiseras i form av färdiga videokassetter och om produktion av 
kunskap (biologiska forskningsrön) som är tänkt att bli mediciner. Den materiella 
slutprodukten tycks inte stå i verksamhetsfokus på samma sätt som i traditionell industri. I 
ena fallet används resurser för att i huvudsak utveckla idéer kring färdiga produkter och i 
det andra för att färdigställa fysiska produkter. Kunskaps- och idéutveckling fokuseras i 
stor utsträckning i de beskrivna företagen medan processer knutna till den fysiska 
framställningen förefaller viktigare i traditionella industriföretag. Min tolkning är att i de 
förra är en abstrakt idédimension viktig och i de senare en konkret produkt. Det är 
säkerligen svårare att mäta produktion, processer och förädling i verksamheter som 
                                              
273 Jag har diskuterat flera sådana utgångspunkter i ovanstående text och tar här upp några av dem igen. 
274 I många definitioner av ekonomistyrning används formuleringar som "avsiktlig påverkan på en 
verksamhet" jfr Nationalencyklopedin, femte bandet, s 351. 
275 Jag har tidigare (Första huvuddelen) diskuterat kring detta i termer av teknisk orientering. 
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inriktas mot förnyelse, utveckling och produktion av kunskap än vad det är att mäta 
fysiska produktionsflöden och produkter i traditionell industri.  
 
Utgångspunkten inom traditionell och nytraditionell ekonomistyrning i fysiska och 
mätbara flöden resulterar enligt min tolkning i en tendens till uppdelning i sekvenser, en 
detaljfokusering och en sifferinriktning. Om utgångspunkten utvidgades till att också 
omfatta immateriellt inriktade verksamheter torde innehållet i större utsträckning få en 
kunskapsbaserad inriktning.276 Verksamhetsmål i sådana organisationer kan göras mer 
eller mindre klara medan vägen dit svårligen låter sig delas upp i mindre, mätbara och 
löpande delar. Kunskap och förståelse kring större delar torde därför bli viktig och 
samtidigt göra en detaljfokusering mindre nödvändig. En styrning eller påverkan kan 
därför som i de beskrivna företagen ske med hjälp av relevant kunskap kring innehåll i 
större avgränsade delar (faser) eller i organisatoriska enheter (projekt). Verksamheter ges 
inriktning genom att kunskap kring vad kunder, myndigheter och ägare förväntar sig 
knyts till eller medvetet utvecklas i bolagen. Min tolkning är därför att den immateriella 
inriktningen talar för vikten av kunskap och förståelse kring helheter som ett alternativ 
eller komplement till den traditionella detaljstyrningen med sifferbaserad information.277 
En ökad uppmärksamhet på immateriell produktion bör alltså kunna bidra till en 
kunskapsinriktad ekonomisk styrning. 
 

 kopplingar till stora företag 
 
I teoretiska sammanhang tycks det finnas olika synsätt vad gäller skillnader mellan stora 
och små företag. En identifierbar ståndpunkt går ut på att det finns en artskillnad mellan 
små och stora företag och att små företag därför kräver egna tekniker och hjälpmedel för t 
ex  ekonomisk styrning. Detta synsätt tycks ha sina starkaste företrädare bland 
organisationsteoretiker. En annan ståndpunkt tycks vara att behoven är ungefär desamma i 
små och stora företag och att det är möjligt att använda t ex  ekonomistyrningsverktyg 
utvecklade för stora företag i små företag genom att göra vissa anpassningar. Detta synsätt 
tycks ha en stark förankring inom ekonomistyrningsområdet.278 Min uppfattning är att det 
senare synsättet i högsta grad tycks gälla för den pragmatiskt inriktade huvudinfluensen. 
279 
 

                                              
276 För en beskrivning av en kunskapsbaserad styrning se t ex  Lindvall, 2001, s 22-23 och s 49-51. Något 
av Lindvalls diskussion återges också i den tidigare texten kring biotech-företagen. I min framställning 
(Första huvuddelen) kring praktiska sammanhang och framtid ger också några av ämnesbärarna 
beskrivningar kring vad som kan betecknas som en kunskapsbaserad styrning.   
277 Lindvall, 2001, s 49, säger och refererar till andra författare att föreställningen att det är möjligt att leda 
verksamheter med hjälp att information är mycket stark inom företagsekonomin. 
278 Framställningen kring ståndpunkter rörande små och stora företag bygger på Andersson, 1995, s 36-39. 
Författaren refererar där bl a  till en litteraturstudie gjord i Norge vad gäller inriktning på ekonomistyrning 
i små företag (Kinserdal & Kyllingstad, 1980, s 424-429). 
279 Se t ex  Johansson & Samuelson, 1998, s 16, där de bl a  säger att "small companies use and have a 
need for simpler and less extensive models for pursuits such as product costing and management 
accounting". 
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Det tycks finnas en naturlig koppling till stora företag (vanligtvis mätt i antal anställda). 
280 Särskilt stora industriföretag är vanligt förekommande illustrationer eller studieobjekt 
inom t ex  undervisning och forskning. Om ingenting annat sägs tas denna koppling för 
given. I den mån mindre företag uppmärksammas så tycks det krävas att detta anges 
explicit. En tänkbar förklaring till detta är att den historiska framväxten av 
ämnesområdets pragmatiska del har skett i symbios med industrialisering och 
tillverkningsindustrins utveckling.281 Andra förklaringar som förs fram är att stora 
organisationer i forskningssammanhang ger möjligheter att studera mera intressanta 
frågor, att det är lättare att få s k  access till data i stora företag, att små och medelstora 
företag inte är intresserade av ekonomistyrningsfrågor samt att studier i storföretag ger 
bättre möjligheter till finansiering.282 Uppfattningen att "big is beautiful" tycks alltså vara 
förhärskande vad gäller t ex  forskning kring en viss typ av ekonomistyrning.283 
 
En etablerad föreställning som troligtvis kommer ur kopplingen till stora företag är att 
styrning innebär både samordning och kontroll.284 Dessa integrationsprocesser behandlas 
vanligtvis inom två olika ämnesområden inom företagsekonomin.285 Samordning 
diskuteras främst inom organisationsteorin medan begreppet kontroll med hemvist inom 
det redovisningsorienterade fältet ibland ses som ett eget delämne (ekonomistyrning).286 
Orienteringen mot stora industriföretag tillsammans med influenser från visst akademiskt 
håll (jfr Mangement Control av Anthony)287 förefaller bl a  ge en betoning av 
kontrollaspekter och utgångspunkter som att företagsledningar styr underordnade 
anställda (uppifrån-och-ner) och att styrning ses som en teknisk kontrollprocess.288  
 
I de två TV-produktionsbolagen tycks det finnas en medveten inriktning (policy?) att inte 
ha fast anställd produktionspersonal. Det innebär att bolagen vid olika tillfällen kan 
sysselsätta flera hundra personer samtidigt som de traditionellt klassas som småföretag. 
Biotech-företag klassas vanligtvis som utvecklingsföretag vars verksamhet främst går ut 
på att utveckla och kommersialisera vetenskapliga idéer. Kompetens eller kunskap knyts 
även där till bolagen i den takt behov uppstår. Antal anställda tycks för båda typerna av 
företag inte vara ett primärt mått på tillväxt och framgång utan det knyts snarare t ex  till 
tittarsiffror, milestones och godkännande av produkter. Särskilt TV-produktionsbolagen 
kan vara både små och medelstora när så behövs. Mitt intryck är även att de beskrivna 
biotech-företagen bygger upp sin verksamhet kring en kärnkompetens som kompletteras 
                                              
280 Begreppen stora, medelstora eller mindre företag brukar bl a  relateras till antal anställda. Se t ex  
Bergström & Lumsden, 1993, s 21-24, som diskuterar kring operationalisering av  "mindre" företag.  
281 Se en beskrivning t ex  i  Jönsson, 1995. 
282 Dessa förklaringar förs fram av Johansson & Samuelson, 1998. 
283 Ibid, s 1, där författarna för fram denna ståndpunkt och även använder det citerade uttrycket.   
284 Se t ex  Controllerhandboken, Samuelson, (red), 1992, som diskuterar samordning i termer av "styrning 
genom val av organisation" och kontrollaspekter i termer av controlleruppgifter som att "följa upp 
resultat", "bevaka lönsamhet" och "se till företagets inre effektivitet". 
285 Enligt Johansson, 2001, s 20 och Holmström, 1995. 
286 Holmström, 1995, s 83. 
287 Anthony, 1965. 
288 Holmström, 1995, s 84-86, diskuterar kring administrativ kontroll och Anthonys modell. Han menar att 
den bygger på cybernetisk teoribildning: det finns en standard för effektivt utförande av en organisations 
mål, verksamhetsutfall mäts och jämförs med dessa standards, vid avvikelser mellan utfall och standards 
görs en korrektion av verksamheten så att den drivs i önskad riktning.  
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efter behov. Att på traditionellt vis klassa sådana företag som små, medelstora eller stora 
förefaller inte särskilt meningsfullt. Verksamhetsstyrningen i de båda företagstyperna 
behöver inte betona kontrollaspekter, utfall och standards eftersom de anställda förutom 
att de tycks vara kunskaps- och utvecklingsstyrda också arbetar i avgränsade och 
självgående sammanhang där inte bara företagsledningar utan också externa krafter 
påverkar inriktning. Detta ger en intern styrning som snarare handlar om samordning och 
utveckling av kunskap än om traditionell inriktning mot kontroll.  
 
Utgångspunkter i stora företag innebär för mig att den styrning som diskuteras inom 
huvudinfluensen till stor del får karaktär av "masspåverkan". I stora företag finns många 
personer som helst ska förmås att dra åt samma håll vilket bidrar till ett innehåll där bl a  
ett top-down-perspektiv betonas289, generella styrmodeller förespråkas, styrning blir 
sekventiell och detaljrik och kontroll utgör en viktig styrmekanism. Om små företag mätt 
i antal anställda inkluderades i ämnesområdets utgångspunkter torde även andra typer av 
styrning uppmärksammas. En sådan styrning skulle skifta fokus från "masspåverkan" till 
att också uppmärksamma relationer i mindre grupper och även mellan enskilda 
individer.290  En större betoning än tidigare skulle ske av t ex  helheter och samordning 
snarare än av detaljer och kontroll samt av relationer till enskilda medarbetare och mindre 
grupper snarare än till stora "massor".  
 

 kopplingar till etablerade verksamheter 
 
Ämnesområdet färgas i flera avseenden av att huvudinfluensen utgår från en etablerad 
eller mogen näringsgren. Val av t ex  synsätt, frågor och problem tycks göras 
företrädesvis med utgångspunkt i etablerade verksamheter d v s  sådana som är i löpande 
drift (s k  steady-state). Att producera någon form av produkt i befintlig anläggning anses 
många gånger vara industriföretags kärnverksamhet. Löpande verksamhet utgör därför 
objektet för den styrning som diskuteras. Detta tas för givet och problematiseras 
vanligtvis inte.  
 
Den löpande driften (verksamheten) ses närmast som ett normaltillstånd som ibland 
ifrågasätts vid förändringar som t ex  företagsförvärv eller omorganisationer. 
Förändringar av den typen ses vanligtvis som störningar (friktion) i den rådande 
ordningen. Strävanden att åstadkomma större förändringar inom industrin betraktas ofta 
som särskilda projekt (t ex  utvecklingsprojekt) vid sidan om den ordinarie verksamheten 
eller som en uppgift för särskilda avdelningar (t ex  utvecklingsavdelning). Projekten eller 

                                              
289 Jfr Johnson, 1992, där författaren talar om synsätt för styrning och hävdar att traditionell 
ekonomistyrning baseras på ett uppifrån eller lednings perspektiv. Johnson förespråkar ett omvänt 
tänkande där medarbetare utgör bas för information och styrning (bottom-up empowerment). 
290 Jfr Gerdemark, 2000, där han diskuterar en motsvarande utveckling inom marknadsföringen med en 
tidsmässig utveckling av koncept som massmarknadsföring, kundorientering och gemensamt 
värdeskapande. Min tolkning är att han beskriver en utveckling från att kunder ses som en del i en stor och 
närmast anonym massa till att bli individuella och identifierbara som deltar i en näst intill jämställd 
process. 
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avdelningarna får tjäna som drivkrafter i förändringar av löpande verksamhet. 
Förändringar får karaktär av något som sker vid sidan av det "vanliga".291   
 
Ekonomisk styrning blir därmed ett generellt verktyg för att hantera förändringar 
(oordning eller störningar) och för att återskapa ny ordning vid förändringar.292 
Inriktningen tycks vara att steady-state är "det normala" och får närmast karaktär av ett 
jämviktstillstånd som bör eftersträvas. Kopplingar till etablerade verksamheter blir därför 
en kraft som gör att den ekonomiska styrning som uppmärksammas inom 
huvudinfluensen bidrar till att bevara det bestående och till att förändringar blir 
anpassningar inom ramen för detta.293  
 
Exempel på den rådande orienteringen mot steady-state-verksamheter kan t ex  hämtas 
från forskningssammanhang och nyare doktorsavhandlingar.294 Där behandlas 
styrningsfrågor (uttalat eller outtalat) nästan enbart i anslutning till etablerade 
verksamheter i löpande drift eller i samband med förändringar som innebär att löpande 
drift får en ny skepnad. Så diskuterar t ex  några författare kring styrning i anslutning till 
stora privatägda företag295, andra gör det med kopplingar till statlig296, kommunal297 och 
landstingskommunal298 verksamhet. Mitt intryck är att endast undantagsvis diskuteras 
styrning i verksamheter som är under uppbyggnad eller är temporära d v s  inte har 
steady-state karaktär.299 
 
De tidigare beskrivna föreställningarna kring biotech-företagen och TV-
produktionsbolagen tycks inte ha denna steady-state karaktär. Biotech-företagen är i sig 
stora (och riskfyllda) utvecklingsprojekt som startats upp för att utveckla och 
kommersialisera t ex  olika rön inom medicinsk forskning. Utveckling eller förändring 
finns inbyggt i företagsbildningen redan från början. I TV-produktionsbolagen betonas 
inriktningen mot utveckling, lärande och förnyelse på olika sätt. Några exempel är att 
produktionspersonal konsekvent projektanställs utifrån utveckling och kompetens, att 
                                              
291 Se t ex  Ahlberg, (red), 1996.  
292 Jfr Hopwood, 1988, 1:7-17, som betonar att ekonomistyrning (accounting) har tre roller vid 
förändringar: (1) att göra saker synliga, (2) att den objektifierar abstrakta företeelser samt (3) att den 
skapar en ekonomisk domän för ekonomiskt agerande d v s  styrning.  
293 Jfr Latour, 1998, s 42-51, som diskuterar kring två modeller för spridning av t ex idéer. Han kallar den 
ena för diffusions- och den andra för translationsmodell. I diffusionsmodellen finns en egen kraft som gör 
att den fortplantas och att avvikelser innebär en tröghet hotar processen. Författaren talar också om 
ostensiv och performativ "definition av det sociala sambandet". Vid en ostensiv definition ses förändringar 
som problem vilka bör lösas (förbättra praxis/hitta lösningar - sprida detta - ger ibland upphov till 
motstånd mot förändringar) och där "management of change" innebär en transplantation.  
294 En Internetsökning på Libris (sökord: styrning, avhandlingar och åren 1997-2001) ger 23 träffar. 
295 T ex  Johansson, 2001, styrning i börsnoterade företag, Svarén, 2001, styrning i stora privata företag, 
Söderholm, 1998, styrning i Posten och Skandia samt Nilsson, 1997, styrning i stora tillverkande företag. 
296 T ex  Furåker, 2001, styrning av sjuksköterskeutbildning, Nordin, 2000, om styrning i statliga 
myndigheter och Antvik, 1999, styrning i statlig verksamhet (FMV). 
297 T ex  Cregård, 2000, styrning av skolan, Lindberg, 1998, styrning av skolan och Gidlund, 1997, 
styrning av barnomsorg. 
298 T ex  Axelsson, 2000,  Blomquist, & Packendorff, 1998, och Larsson, A, 1997, behandlar alla styrning 
i hälso- och sjukvård. 
299 Se t ex  Vik, 2001, som diskuterar styrning vid utveckling av läkemedel och Larsson, M, 1997, som bl 
a  diskuterar styrning i samband med ett större idrottsevenemang. 
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produktionsutrustning hyrs in allt efter behov och teknisk utveckling, att (i ett av bolagen) 
anställning knyts till personlig utveckling samt att bolagen aktivt tycks sträva efter att 
förnya och förändra gängse föreställningsramar krig TV-underhållning. Förändringar och 
utveckling tycks vara en viktig och naturlig del i dessa företags verksamheter och inte en 
angelägenhet för ett särskilt projekt eller avdelning. 
 
I de beskrivna företagen tycks det finnas en inbakad dynamik och förändringsbenägenhet. 
I VD-personernas föreställningar ses förändring och utveckling närmast som 
normaltillstånd. Detta uppfattar jag som en markant skillnad jämfört med den vanligtvis 
underförstådda utgångspunkten inom huvudinfluensen att se detta som störningar eller 
avvikelser från normaltillståndet. 
 
Orienteringen mot etablerade verksamheter gör alltså att den ekonomiska styrning som 
diskuteras tenderar att få en statisk karaktär. I resonemang kring modeller och 
tillämpningar tycks förändring och utveckling rent allmänt få litet utrymme. Tankar om 
en inbyggd, medveten och kontinuerlig utveckling av hela verksamheter (som i biotech) 
och av anställd personal (som i TV-produktion) tappas bort. Förändringens strategi tycks 
få ge vika för fastslagna strategier. Förändring tycks utgöra själva produkten i de 
beskrivna biotech- och TV-produktionsbolagen. Om huvudinfluensen skulle 
uppmärksamma företag av typen TV-produktion och biotech så torde den styrning som 
diskuteras också i större utsträckning beakta utvecklingsaspekter. Utveckling och 
förnyelse skulle synliggöras och byggas in i den styrning som diskuteras och 
uppmärksammas. Några exempel på tänkbara tillämpningar skulle kunna vara användning 
av milestones och åtaganden på det sätt som tycks ske i de beskrivna biotech-företagen 
eller synsättet att se företag som en plattform för personlig utveckling som i de beskrivna 
TV-produktionsbolagen. Ämnesområdet skulle därmed kunna få en större betoning av 
förtroende och åtaganden än av traditionella kontrollaspekter kopplade till kontinuerlig 
detaljmätning och uppföljning. 
 
Ett sammanfattande intryck är att de bilder som VD-personerna ger av  sina företag tyder 
på att de är speciella i flera avseenden jämfört med den typ av företag som vanligtvis 
uppmärksammas. Jag har lyft fram aspekter som att det är fråga om produktion av 
immateriell karaktär och om småföretag som är utvecklingsinriktade. Småföretag, 
utvecklingsinriktade företag och kunskapsinriktad produktion får alltså enligt min mening 
ett allför litet utrymme i konventionella föreställningar kring ekonomisk styrning. Min 
bedömning är därför att ämnesområdet i stor utsträckning bortser från företagstyper som i 
flera avseenden tycks representera allmänna utvecklingstendenser i näringslivet.300  
 
En tänkbar förklaring till detta är att ovan angivna aspekter vanligtvis tas upp inom andra 
delområden inom företagsekonomin. Så ses t ex  inom forskning, på konferenser och i 
utbildningar frågor kring småföretag (kopplat till entreprenörskap och utveckling) många 
gånger som ett eget område. Många högskolor och universitet använder detta som en 

                                              
300 Jfr Giertz, 1999, s 26-28, som talar om en strukturomvandling i näringslivet där han lyfter fram trender 
som att service professionaliseras, att arbetsinsatser utförs av tillfälligt sammansatta arbetslag och att 
rutinartade arbetsuppgifter mekaniseras, automatiseras eller försvinner (ur landet).  
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indelningsgrund både för forskning och företagsekonomiska utbildningar.301 Produktion 
av kunskap och lärande (utveckling) finns också inom företagsekonomisk forskning och 
utbildning men tycks främst hänföras till området ledarskap och organisationsteori.302  
 
Intresse för småföretag, utvecklingsinriktade företag och produktion av kunskap tycks 
främst uppmärksammas inom andra delområden av företagsekonomin än inom 
ekonomistyrningen.303 Om de diskuterade aspekterna skulle få en ökad plats så innebär 
det också en utveckling där ämnesområdet omfattar allt fler av företagsekonomins 
traditionella områden.304 Förändringar av denna typ har tidigare diskuterats och åsikter 
har framförts att det innebär en "risk" att ämnesområdet "likställs med företagsekonomi i 
dess helhet".305  
 
Som jag tidigare sagt tror jag att ämnesområdets legitimitet rent allmänt skadas av att 
använda utgångspunkter i traditionell industri och samtidigt i t ex  forsknings- och 
utbildningssammanhang göra anspråk på att det även gäller för serviceföretag och 
offentlig sektor (d v s  mer eller mindre alla typer av företag och branscher). Detta ser jag 
som en allmän trovärdighetsfråga. Jag tror att en breddning av föreställningsramar främst 
skulle bidra till ökad allmän "relevans" och för innehåll i ämnesområdets pragmatiska 
orientering. Dessutom föreställer jag mig att området på ett trovärdigt sätt skulle kunna 
göra anspråk på att ha "relevans" för branscher och företag som står för något av 
förnyelsen inom svenskt näringsliv. Risken finns annars att några av områdets för-givet-
tagna föreställningar innebär sådana begränsningar att ekonomisk styrning ses som en 
otidsenlig konstruktion. Nya typer av produktions- och utvecklingsbolag i näringslivet ger 
alltså argument för att öppna på locket till svarta lådor och bl a  ompröva ovan beskrivna 
och för-givet-tagna föreställningar. 
 

Relevance Lost Again - för gamla produktionsföretag?  
 
Som framgår av den tidigare texten är min tolkning att det finns en stark koppling mellan 
traditionell tillverkningsindustri, effektivitetssträvanden och ämnesområdet. Det gör att 
ekonomistyrningsmodeller ses som generella verktyg för att åstadkomma förbättringar 
                                              
301 Så har t ex  Högskolan i Dalarna ett ekonomprogram med en sådan inriktning (http://www2.du.se), vid 
Luleå tekniska universitet studeras småföretag och småföretags situation (http://ies.luth.se/org), vid Umeå 
universitet bedrivs forskning kring småföretag. (http://www.fek.umu.se)  
302 Många högskolor och universitet tar upp konceptet "lärande organisationer" i sina 
ekonomiutbildningar. Så gör t ex  Luleå Tekniska Högskola (se http://ies.luth.se) och Göteborgs 
universitet. (se http://www.informatik.gu.se)   
303 Undantag finns naturligtvis. Se t ex  Stockholms universitet som presenterar forskning inom 
ekonomistyrning på följande sätt: "forskningsfronten inom ekonomistyrning, uppdelning: - lärande 
organisationer  - non-profit organisationer - EVA - intellektuellt kapital" (se 
http://www.fek.su/forskar/program). Likaså tas utveckling och lärande upp som ett perspektiv inom det s k  
Balanced Scorecard-konceptet. 
304 Jfr en traditionell indelning av företagsekonomiämnet i A-B-C-D (F) d v s  Administration & 
organisation, Bokföring & redovisning, Costnads  & intäktsanalys, Distribution & marknadsföring samt 
Finansiering. 
305 Johansson, et al, 1993, tycks se det som en  "risk" att "innebörden i begreppet ekonomistyrning 
fördjupats och vidgats över tiden" ("åtminstone vad gäller forskningen i ämnet"). 
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d v s  effektivitet. Det finns även röster som uttalat ser ekonomisk styrning som en 
uppsättning teknologier som används för att kunna visualisera, beräkna och konkretisera 
allmänna effektivitetssträvanden i företag.306  
 
Industriell verksamhet har under lång tid präglats av de synsätt och metoder som 
etablerades i samband med den s k  andra industriella revolutionen.307 Efter det att 
industrin organiserat sig för "massproduktion" så innebar effektiviseringar många gånger 
att utveckla metoder för att kunna mäta och kontrollera tidsanvändning men också att 
fysiskt utforma både processer och rum på ett sätt som gjorde det möjligt att överblicka 
och kontrollera dem. Det ansågs nödvändigt att kunna mäta tid bl a  för att avgränsa och 
samordna olika produktionsmoment och för att kunna avlöna arbetskraft. Sådana 
mätningar gav också kontroll över ekonomisk information. Dessutom anpassades 
fabrikslokaler till fysiska produktionsflöden och till de olika moment (operationer) som 
produktionen innebar.  Arkitektur i form av fabriksbyggnaders utformning och ekonomi i 
form av t ex  redovisning gjorde det möjligt att synliggöra tids- och rumsaspekter och 
därmed också att utöva kontroll över både information och fysiska flöden. Detta ansågs 
nödvändigt för att kunna styra verksamheter.308 Sådana synsätt kring förutsättningar för 
tillverkande företag har varit relativt oförändrade under en stor del av 1900-talet. Så har 
kontroll över tid och rum sammankopplats med kontroll över information och fysiska 
flöden och förblivit en central del i etablerade synsätt kring industriell verksamhet.309  
 

"Begreppen plats och tid är grundstenar i industrisamhällets 
affärslogik."310 

 
Ett etablerat synsätt inom den s k  huvudinfluensen tycks som jag tidigare sagt vara att se 
företags verksamhet som ett antal fysiska flöden med stödjande funktioner. Ekonomiska 
aktiviteter liksom information kring dem har gjorts tids- och rumsberoende genom 
kopplingen till sådana flöden. Ett uttryck för detta är att traditionella modeller som t ex  
internredovisning (M-planen) och kalkyler kopplas till tillverkningsflöden och därför kan 
uppfattas som logiskt uppbyggda. Den ekonomiska information som produceras kring 
tids- och resursanvändning i verksamheter (det som händer i rummet) får därför en stor 
plats inom traditionella och nytraditionella delar. Ekonomisk styrning  tycks därför många 
gånger kopplas till kontroll över information och fysiska flöden.  
 
Under 1900-talets senare del har en allmän samhällsutveckling resulterat i vad som ibland 
beskrivits som en ny ekonomi311 och ett nätverkssamhälle312. Det talas rent allmänt om ett 

                                              
306 Se t ex  Miller & O´Leary i Hopwood & Miller, (edit), 1994, s 98-115, där de talar om att styrning av 
ekonomiskt liv kan förstås som ett samspel mellan en kollektiv mening kring vidare normer (rationales) 
och instrument (technologies) för att agera mot individer för att uppnå dessa normer. Effektivitet kan vara 
en sådan önskvärd bevekelsegrund och internredovisning ett sätt att synliggöra detta för enskilda 
individer. 
307 Vid slutet av 1800-talet. En kortare beskrivning kring detta finns i anslutning till berättelserna kring 
TV-produktionsbolagen och baseras på Magnusson, 1999.  
308 För en beskrivning kring arkitektur och Management Accountings roll vid synliggörandet av tid och 
rum i samband med industrialismens framväxt se t ex  Loft i Artsberg, Loft & Yard, 1993. 
309 Se Falk, 2001. 
310 Ibid, s 10. 
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näringsliv där gränser mellan länder, branscher och enskilda företag suddas ut liksom 
gränser mellan arbetsplats - hem och arbetstid - fritid .313 Detta tycks också för industrins 
del ha inneburit stora förändringar eftersom det talas om ett paradigmskifte314, om en 
industriell revolution315, om en strukturomvandling316 och om en ny industriell ordning317. 
Industriell verksamhet tycks alltså under senare årtionden ha förändrats på ett 
genomgripande sätt. Några orsaker som lyfts fram är utvecklingen av en ny basteknologi 
(IT), avreglering och globalisering av marknader, ökad betoning av kunskap och 
kompetens, nya organisationsformer i företag samt ny ekonomisk politik och låg 
inflation.318 Min tolkning är att mycket av vad som nu diskuteras som förändringar i 
industriell verksamhet tycks ha inriktningen att tidigare "grundstenar i industrisamhällets 
affärslogik" är på väg att omprövas.319 Kontroll över produktionsflöden och information 
kopplade till dem tycks inte på samma sätt som tidigare utgöra en grundsten. Det innebär 
att den styrning som baserats på kontroll över ekonomisk information och fysisk 
produktion också bör omprövas.320  
 
Detta är en intressant utvecklingstendens med tanke på ämnesområdets koppling till 
traditionell verkstadsindustri. Så stora förändringar tycks vara på gång vad gäller några 
viktiga föreställningar med koppling till styrning att det enligt min tolkning även borde 
föranleda en större diskussion kring innehåll i ämnesområdet. Företagsledningar tycks t 
ex  inte längre kunna basera styrning på kontroll över ekonomisk information och 
produktionsflöden. Förändringarna inom industrin tycks alltså vara av sådan art att 
ämnesområdet bör uppdateras till dem.321 Jag vill därför reflektera i två punkter kring 
några effekter som några sådana förändringar skulle kunna få för huvudinfluensen. Jag 
börjar med minskad kontroll över information och fortsätter därefter med minskad 
kontroll över fysiska flöden. 
 
 
 

                                                                                                                                                   
311 Se t ex  Eriksson &  Ådahl, 2000, s 22-65, där man med nationalekonomiska förtecken knyter "den nya 
ekonomin" till vad de kallar "den amerikanska  ekonomins häpnadsväckande utveckling de senaste åren" 
eller Kelly, 1999, som hävdar att den digitala tekniken förändrat sättet att göra affärer och innebär en "ny 
ekonomi". 
312 Se t ex  Castells, 2000. 
313 Svenskt Näringsliv, 2001a. 
314 Se t ex  Eliasson, 2001, talar om skiftet från det tidigare förhärskande "mekaniska paradigmet" till den 
nya ekonomins "digitala teknologi". 
315 Se t ex  Magnusson, 1999, som talar om en "tredje industriell revolution" från 1960-talet och fram till 
2000-talet. 
316 Se t ex  Giertz, 1999, som använder ord som "strukturomvandling" för att beskriva karaktär på 
förändringar inom industrin. 
317 Se t ex  Hamel, 2001, som talar om "den nya industriella ordningen" för att ange karaktär på 
industriella förändringar under 1990-talet. 
318 Göran Tunhammar, VD Svenskt Näringsliv, i förordet till Svenskt Näringsliv, 2001a. 
319 Se ovanstående citat. 
320 Falk, 2001, s 10-11. 
321 Samma typ av skäl som anfördes av Kaplan & Johnson i samband med den s k  Relevance Lost-
debatten. 
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 minskad kontroll över information 
 
Huvudinriktningen på förändringarna under senare år beskrivs av företrädare för industrin 
som en digitalisering och en rationalisering av informationshanteringen. Organisationen 
Svenskt Näringsliv322 hävdar att utveckling och förändringar inom IT-området har givit en 
ny teknikbas och nya grundläggande produktionsförutsättningar.  Det innebär att 
industrialismen enligt dem går in i ett nytt skede. "Rationaliseringen av 
informationshanteringen" som de kallar detta står som bas för en ny industriell era på 
motsvarande sätt som ångmaskiner, järnvägar, elektricitet och förbränningsmotorer under 
tidigare industriella skeden.323 
 
Industriföreträdare hävdar också att vad de kallar en "ny affärslogik" är på väg att införas 
till följd av den nya informationstekniken. Upplösningen av industrisamhällets gamla 
grunder (bundenhet till tid och plats) gör företag i ökad utsträckning geografiskt obundna 
och verksamheter tidoberoende.324 Detta möjliggör vad de kallar en "snabb 
strukturomvandling" där bl a  gränser mellan branscher luckras upp och där 
avknoppningar från industrin bidrar till en ökad tillväxt av tjänstesektorn. Följden blir att 
beroendeförhållanden mellan industri- och tjänsteföretag ökar liksom mellan 
industriföretag och deras kunder och leverantörer. Industriföreträdare hävdar att man 
därför bör fokusera analyser av affärsprocesser på nätverk, kluster och industrisystem 
med både tillverknings- och tjänsteföretag snarare än som tidigare på företag inom 
traditionella branscher. Nätverk av dessa typer sägs gå tvärs över traditionella 
uppdelningar av ekonomiska sektorer och uppdelningar i industri, privata och offentliga 
tjänster. Branscher och kärnverksamheter kommer enligt dessa röster därför att 
omdefinieras.325 
 
Industriföreträdare målar även upp bilder av radikalt förändrade styrformer som en följd 
av informationsteknikens utveckling: 
 

"Företagens sätt att organisera och leda arbete befinner sig i ett 
paradigmskifte."326 

 
De hävdar att organisationer har blivit "plattare". Exempel på detta är att det sker en ökad 
fokusering på nätverksbaserade organisationsformer, självstyrande grupper, projekt och 
decentralisering av beslut till mindre enheter med eget resultatansvar. Andra exempel som 
de ger är att medarbetare i ökad utsträckning får direktkontakter med kunder, ökat 
kvalitetsmedvetande, en breddning av arbetsuppgifter och kompetensområden samt 
ersätter anställningskontrakt med affärskontrakt. Traditionell "centralstyrning" hävdar de 
har med hjälp av informationsteknik ersatts med nätverk av geografiskt spridda enheter 
runt om i världen. Chefer kan enligt industrins företrädare inte som tidigare kontrollera 
                                              
322 En sammanslagning av Industriförbundet och SAF. 
323 Stycket bygger på Falk, 2001, s 10-11. 
324 Ibid, s 12-18. 
325 Underlag för detta avsnitt är hämtat från Svenskt Näringsliv, 2001a, s 41-47. Redaktörs- och 
författarnamn saknas men förordet är undertecknat av organisationens VD Göran Thunhammar. 
326 Ibid, s 42. 
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information eftersom ny typ av elektronisk kommunikation gör all sådan mera spridd och 
tillgänglig. Detta innebär enligt dem att informella kontaktmönster växer fram som gör att 
"formella rapportvägar kan kringgås".327  
 
Organisationer som Svenskt Näringsliv ser som sin uppgift både att sprida kunskap kring 
de egna medlemsföretagens verksamhet och att påverka utvecklingen på ett för dem 
gynnsamt sätt.328 Den utveckling som de beskriver berör säkerligen många företag redan 
nu men torde också till viss del ha  karaktär av framtidsvisioner. Min föreställning är att 
om ämnesområdet ska uppdateras eller anpassas till själva inriktningen på den beskrivna 
utvecklingen så innebär det också en viss omprövning av etablerade föreställningar. Jag 
vill helt kort ge några exempel på vad en förändrad informationshantering av den typ som 
relaterats ovan skulle kunna innebära för huvudinfluensen. 
 
Ett exempel är att utvecklingen sägs resultera i nätverk, kluster och industrisystem. Detta 
bör rimligtvis också få konsekvenser för den ekonomiska styrningen. Mitt intryck är att 
när styrning vanligtvis diskuteras så begränsas perspektivet till företags juridiska gränser. 
Spelplanen tycks finnas inom företag och inte mellan företag och tvärs över 
branschgränser. En reflektion är därför att om den branschuppluckring som diskuteras 
också får genomslag i praktiken innebär det troligtvis att spelplanen behöver omprövas.329 
Min föreställning är att gränser för styrning och styrbarhet därför bör lyftas upp på 
dagordningen.  
 
Ett annat exempel är att förändrad informationshantering också innebär en överföring av 
information och kunskap från människor till datorer. I förlängningen torde därför den 
beskrivna utvecklingen innebära att rutinartade arbetsuppgifter i traditionella 
tillverkningsföretag mekaniseras, automatiseras eller försvinner.330 Följden torde bli en 
"robotisering" där allt fler maskiner och allt färre människor står för tillverkningen. Det 
torde innebära att styrning (i meningen "att påverka mänskliga beteenden") av verksamhet 
(= produktion) får ett allt mindre utrymme eftersom det i större utsträckning än tidigare 
blir fråga om programmering av datorstyrd tillverkning.  
 
Den kanske största utmaningen för huvudinfluensen är att  utvecklingen (som den 
framställs av industrins företrädare) innebär att information på ett annat sätt än tidigare 
blir tillgänglig för allt fler medarbetare. Anställda får ökade kontaktytor och 
samarbetsvägar med omvärlden. Information och kunskap kopplad till den egna 
verksamheten och omvärlden tycks alltså i ökad utsträckning bli tillgänglig.331 Detta 
innebär att företagsledningar inte i samma utsträckningar som tidigare har kontroll över 

                                              
327 Avsnittet liksom citaten bygger på och är hämtade från Svenskt Näringsliv, 2001a s 41-43. 
328 Svenskt Näringslivs verksamhet inriktas bl a  (enligt deras Internetsida 
http://www.svensktnaringsliv.se) mot arbete med "opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya 
idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten". 
329 Nya typer av frågor bör rimligtvis diskuteras som t ex  vems Management (jfr Management Accounting 
och Management Control) är det fråga om när flera företag samarbetar över företags- och branschgränser? 
330 Giertz, 1999, s 28. 
331 Falk, 2001, s 11, hävdar att "vi står inför en fundamental övergång till massanvändning av elektroniska 
gränssnitt för utbyte av information både inom och mellan organisationer".  
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information.332 Centralstyrning där företagsledningar styr verksamheter med hjälp av 
ekonomisk information i traditionell mening tycks därmed bli svårare att upprätthålla. 
Frågan är vad detta kan komma att innebära för huvudinfluensen.   
 
En av flera möjliga tolkningar är (1) att prognoserna för traditionell ekonomisk styrning 
är dyster eftersom etablerade synsätt luckras upp. Informationsutvecklingen skulle kunna 
innebära att möjligheterna till styrning försämras och att ämnesområdet som sådant därför 
kan ifrågasättas. En annan tolkning som förs fram av organisationen Svenskt Näringsliv 
har inriktningen (2) att utvecklingen inom informationsområdet (IT) gör att en annan typ 
av "styrteknik" får aktualitet. En tredje tolkning är (3) att utvecklingen gör det nödvändigt 
att diskutera och ompröva en för-givet-tagen föreställning som har att göra med hur 
styrning går till. Jag vill reflektera lite kring dessa tre tolkningar och börjar med den 
andra, för att sedan glida över i den tredje och slutligen återkomma till den första.  
 
Svenskt Näringsliv hävdar alltså att utvecklingen för med sig att nya former för styrning 
och ledning blir viktiga.333 De tar upp begrepp som kompetensutveckling, målstyrning 
och värdestyrning (etik) och säger att målstyrning i allt högre grad kommer att ersätta vad 
de kallar traditionell ordergivning. Resultatet blir vad de kallar en "decentralisering av 
beslut". De säger att chefer inte längre kan kontrollera information eftersom elektronisk 
kommunikation gör den mer tillgänglig och skapar kontakter över funktionsgränser. 
Ledarskap kommer enligt dem att i större utsträckning än tidigare innebära dialog med 
medarbetare, en roll som mentor vid kompetensutveckling och koordination av arbete och 
aktiviteter.334 Målstyrning tycks alltså få ökad aktualitet enligt Svenskt Näringsliv. Frågan 
är vilket innehåll som de lägger i begreppet.   
 
Inom ämnesområdet tycks ett vanlig synsätt vara att se målstyrning som en av två 
extremvarianter vad gäller styrning (den andra är direktstyrning): 
 

"Vid målstyrning fastställs övergripande mål som medarbetarna har fria 
händer att uppnå med egna medel. Vid direktstyrning ger ledningen 
detaljregler för den framtida verksamheten. Man talar också om 
mellanformer till dessa extrema metoder."335    

 
Målstyrning tycks alltså ses som en extremform av styrning och som jag uppfattar inom 
den övergripande föreställningsramen där styrning utövas av en styrande enhet på en styrd 
enhet. Den styrda enheten tilldelas ett antal målvariabler och får (nästan) inga 
restriktioner vad gäller handlingsutrymme.336 Ledningen talar om för sina medarbetare 

                                              
332 Jfr Första huvuddelen, Tankeinnehåll och Framtid eller Sörling, 2000, s 83-84, där ett citat belyser vad 
av en av ämnesbärarna (ÄJ) ser som följden av ökad informationstillgänglighet: "det finns en potentiell 
oordning i det här med att alla kan skaffa vilken information dom vill nästan hur som hels". 
333 Jag skriver i den fortsatta texten om de åsikter och föreställningar som förs fram i organisationens 
namn och använder då uttrycket "de" d v s  jag ser organisationen som ett forum för ett antal aktörer. Detta 
gäller i de fall publikationer inte har något angivet författarnamn utan bara organisationens namn anges.   
334 Hela stycket bygger på Svenskt Näringsliv, 2001a, s 43, och citatet är även hämtat därifrån. 
335 Samuelson, (red), 1992, s 29. 
336 Se t ex  Adolphson, 1995, s 40-41. 
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vad som ska uppnås men ger största möjliga frihet att välja hur arbetet ska utföras.337 
Begreppet målstyrning brukar också kopplas till modernare företeelser som t ex målstyrda 
grupper och balanserade styrkort där styrningen med mål i stor utsträckning kompletteras 
med tekniker för hur arbetet ska utföras (s k  processorientering).338 Det tycks också 
finnas en (från huvudinfluensen mera fristående) tradition som kopplar samman 
målstyrning med offentlig verksamhet och som betonar vikten av klara och mätbara mål 
och uppföljning.339 I den traditionen ingår också att personal på olika hierarkiska nivåer 
bör engageras i målformulering och nedbrytning av mål, att verksamhetsansvariga ska 
välja medel för att uppnå mål samt att målen följs upp vilket innebär mätning av 
kvantiteter.340  
 
En reflektion är att den typ av målstyrning som beskrivits ovan i stor utsträckning tycks 
bygga på en för-givet-tagen föreställning som jag vill beteckna som "styrning över". Detta 
sätt att beskriva styrning knyter an till Bolands resonemang kring styrformer (control over 
och control with) och beteendeskillnader.341 Häckner gör en för mig belysande koppling 
mellan Bolands båda typer av styrning och rationalitetssyn. Han använder begreppen 
"styrning över" och "styrning med" för att skissa på vad han kallar för två idealtyper av 
styrning.342 Styrning över betonar enligt honom vikten av att fatta "bästa" beslut i linje 
med en "rationell beslutsmodell" och initiativet ligger hos den styrande (aktiv). Den 
styrda följer passivt den styrandes beslut. Kausaliteten är sekventiell och följer den s k  
ordervägen. Uppföljning är av kontrollkaraktär och sker efter genomförande. Vid styrning 
med betonas istället själva genomförandefasen. De som svarar för genomförandet 
(användarna av information) involveras i beslutsfattandet och är aktiva i styrprocessen. 
Det är fråga om en ömsesidig kausalitet där styrande och styrd samverkar och påverkar 
varandra som ett led i en meningsskapande process.  
 
Styrning över baseras enligt Häckner på "formell rationalitet".343  Denna typ av styrning 
präglas av ett linjärt tänkande. Styrning med handlar enligt författaren om en 
"kommunikativ och frigörande rationalitet" för att skapa mening. Deltagande och dialog 
är centralt i en sådan styrprocess där både idéer och information går i båda riktningarna. 
Information i sig skapar inte mening utan det gör aktörer genom användning av den och i 
samspel med varandra. Det är fråga om en styrning som präglas av ett processuellt 
tänkande.344 Traditionell målstyrning innehåller enligt Häckner element av både 
beslutsorientering (styrning med) och sekventiell kausalitet (styrning över).345  

                                              
337 Bergstrand, 1993, s 13-14. 
338 Se t ex  Lindvall, 2001, s 149-150 och 209-210. Även publikationer som Frisk, 1994 och Haider, 1995. 
339 Se t ex  Henning, 1991. 
340 Rombach,1991, redovisar en genomgång av litteratur kring målstyrning där de ovan uppräknade 
delarna enligt honom ingår som en gemensam kärna.  
341 Boland, 1979. 
342 Häckner, 1998. 
343 För en utförligare beskrivning se t ex  Cooper & Mukhopadhyay i Nissen, Klein & Hirschheim, (edit), 
1991. 
344 För en fylligare beskrivning se Habermas, 1990, kap 5-6, där han diskuterar aspekter på 
"handlingsrationalitet" och där kommunikativt handlande (styrning med) beskrivs som förståelseorienterat 
och att det bygger på kommunikativ och frigörande rationalitet. 
345 Ovanstående två stycken bygger på Häckner, 1998, s 10. 



 andra huvuddelen  

 

 

283 

 
Min tolkning av de framställningar som Svenskt Näringsliv gör kring förändrade 
styrformer är att de i stor utsträckning tar-för-givet ett "styrning över"-perspektiv. De 
tycks föra fram målstyrning som ett alternativ till vad de kallar "central styrning" på ett 
sätt som för tankarna till ett linjärt tänkande och en sekventiell kausalitet.346 En reflektion 
är därför att de inte helt och hållet tycks vara beredda att ompröva ledningens roll som 
styrande enhet. De tycks i alla fall kunna tänka sig en "styrteknik" som tidigare setts som 
extrem vad gäller frihetsgrad för medarbetare att utifrån mer eller mindra givna mål 
utforma innehåll i arbetet. 
 
Mitt intryck är att både den beskrivna utvecklingen inom informationshanteringen och de 
föreställningar som VD-personerna i TV-produktions- och biotech-företagen redovisar 
pekar i samma riktning vad gäller rimliga utgångspunkter för styrning. Båda delarna ger 
vad jag ser som starka (praktiska) argument för att i ökad utsträckning ifrågasätta synsätt 
som utgår från "formell rationalitet" (styrning över). I det som kallas 
informationsutveckling (IT) och elektronisk kommunikation tycks ligga att 
företagsledningar inte längre har exklusiv kontroll över information. De tidigare 
beskrivna förändringarna vad gäller informationstillgänglighet utmanar därför inte bara 
några traditionella styrtekniker utan i hög grad också några för-givet-tagna synsätt. Jag 
menar därför att etablerade föreställningar som i stor utsträckning utgår från ett linjärt 
tänkande och med en sekventiell kausalitet rimligtvis bör kompletteras med synsätt som 
utgår från "kommunikativ och frigörande rationalitet" och ett processuellt 
helhetstänkande. En sådan omorientering skulle kunna innebära en nedtoning av 
föreställningar som att företagsledningar styr innehåll i verksamheter med hjälp av 
information och att styrning sker i sekvenser med beslut som följs av handling och 
uppföljning vilket ger återkoppling till ledning för nya beslut. En större uppmärksamhet 
skulle kunna riktas mot att se styrning som en process som innebär kunskapsutveckling 
och ett pågående meningsskapande baserat på gemensam kunskap och föreställningar av 
den typ som jag tidigare beskrivit för TV-produktionsbolagen och biotech-företagen.347 
Objektet för kontroll (och därmed styrning) skulle därmed inte främst vara den mänskliga 
kroppen348 utan i större utsträckning än tidigare också kunskap och idéer.349 Min 
föreställning är därför att utveckling inom informationsområdet och nya företag i nya 
branscher skulle kunna bidra till att styrningens inriktning allt mer skiftar från styrning av 
beteenden (där den mänskliga kroppen är objekt och morot och piska medlen) och istället 
inriktas mot abstrakta begrepp som föreställningar, idéer, kompetens och kunskap.350  
 
Kontrollaspekter tycks vara viktiga i de föreställningar kring styrning som baseras på en 
formell rationalitet. Mitt intryck är att i sådana synsätt har den s k  uppföljningsfasen en 

                                              
346 Jfr tidigare återgivna citat: "formella rapportvägar kan kringgås"! 
347 Choo, 1998, argumenterar för att Sense Making,  Knowledge Creating och Decision Making  integreras 
i en "cascade of information seeking" i organisationer 
348 Jfr definitioner kring ekonomistyrning med formuleringar som "att styra beteenden" eller "avsiktlig 
påverkan på en verksamhet" där den mänskliga kroppen tycks vara objektet för kontroll och styrning. 
349 Se Zuboff, 1988, s 22. 
350 Jfr Foucaults, 1974, beskrivning av hur maktutövningen (historiskt) inom samhället skiftat objekt från 
den mänskliga kroppen till idéer och föreställningar. 
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viktig roll både som korrektions- och kontrollmekanism.351 Den "gamla" typen av 
styrning som industrins företrädare kallar "centralstyrning" (control over) tycks alltså ha 
ett stort inslag av styrning genom kontroll. Även om utvecklingen skulle innebära att 
centralstyrning mer eller mindre försvinner behöver det inte innebära att 
företagsledningars kontrollmöjligheter också försvinner.352 Jag föreställer mig att den 
allmänna utvecklingen kring informationshantering och datorisering tvärtom torde 
innebära väsentligt förbättrade kontrollmöjligheter.  
 
Verksamheter i nutida industriföretag bygger liksom i andra företag allt mer på modern 
elektronik. Både hantering av information och styrning av fysiska flöden datoriseras. 
Datorer används t ex  för att styra produktionsflöden där medarbetare i stor utsträckning 
får övervakande uppgifter och som hjälpmedel för att administrera och hantera 
informationsflöden.353 Datoriseringen gör inte bara att olika typer av information blir allt 
mer tillgänglig och att kommunikation inom och utanför organisatoriska gränser 
underlättas. Internet, datorer, mobila uppkopplingar och lokala nätverk gör det också 
möjligt för företagsledningar att i detalj hålla sig informerade om vad som händer. 
Datorbaserade system med virtuella minnen registrerar automatiskt vad som sker i dem 
utan att användare behöver märka det. Så registrerar t ex  lokala nätverk och intranet både 
tidpunkter och vem som använder systemen, s k  cookies-filer sparar information om vad 
som görs på enskilda PC, system registrerar tid och plats när kredit och betalkort används 
och säkerhetssystem registrerar genom passerkort vem som går genom dörrar och även 
när. Följen av detta blir att övervakning och kontroll blir möjlig att utöva både på distans 
och i efterhand.354 Digitaltekniken synliggör och lagrar aktiviteter oberoende av tid och 
rum vilket gör att övervakning och kontroll inte som förr behöver kopplas till det tillfälle 
och de rum där aktiviteter sker.355 Den digitala tekniken är möjlig att använda som ett 
vakande öga som ser men själv inte syns och en tolkning är att effekterna av detta blir en 
form av styrning.356  
 
En övervakning med hjälp av sådana "humble mechanisms"357 för tankarna till Foucaults 
framställning kring s k  disciplinerande teknologier och särskilt Benthams panopticon.358  
Detta kan beskrivas som en ritning för ett cirkelrunt fängelse där varje cell har två fönster. 
Ett vetter ut från cirkeln och ett inåt mot cirkelns mitt där ett vakttorn finns vilket gör att 
                                              
351 Framställningar som bygger på ett sådant linjärt- och kontrolltänkande återfinns t ex  hos Anthony, 
1990, s 14-15. Författaren hävdar att styrprocessen består av fyra steg: först specificeras en standard för 
önskat utfall, sedan avkänner man vad som händer i organisationen och för över informationen till 
styrenheten, därefter jämför styrenheten den erhållna informationen med standarden och slutligen vidtar 
styrenheten korrigerande åtgärder om inte verkligheten stämmer med standarden (återföring eller feed-
back). 
352 Svenskt Näringsliv ser vad de kallar en paradox i en samtidig decentralisering av beslut och en 
centralisering av styrning och kontroll. Se Svenskt Näringsliv, 2001a, s 43.  
353 Zuboff, 1988, s 418-422. 
354 Svenskt Näringsliv, 2001a, s 43. 
355 Jfr Loft i Artsberg, Loft & Yard, 1993, s 244. 
356 Edenius, 1997, s 177-180, använder beteckningen "den dolda dressyren" när han tar upp sådana 
aspekter på e-postanvändning.  
357 Krikham & Loft, 2000, använder detta uttryck för att beteckna system som bl a  kan registrera, 
övervaka, tidsmässigt mäta, videofilma eller registrera på konton i t ex  fabriker. 
358 Foucault, 1974, s 228-266. 
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en fångvaktare i tornet samtidigt kan övervaka många fångar. Poängen i konstruktionen är 
att fångarna ständigt är medvetna om fångvaktarens närvaro och låter sig "disciplineras". 
Övervakningen fungerar oavsett om väktaren är där eller inte. Kontrollen fungerar 
automatiskt.359 På samma sätt som ett panopticon kunde användas för att disciplinera 
fångar är det möjligt att se utveckling av fackspråk, expertis, vokabulär och traditionella 
modeller som olika typer av tekniker inom ekonomistyrningen vilka kan användas för att 
på motsvarande sätt styra människor i företag.360 Begrepp som "governmentality" och 
"governable person" brukar inom en viss tradition (ibland kallad anglo-Foucauldians) 
kopplas till diskussioner kring makt och till denna typ av påverkan.361  
 
Innebörden i begreppet governmentality ges inom denna tradition betydelsen "ökad 
styrbarhet" i meningen en rationalisering av maktutövningen från ett centralstyre till ett 
decentraliserat. Maktutövningen liberaliseras och decentraliseras varvid frihetsaspekterna 
framhävs och makten får ett mer positivt och "livsbejakande ansikte".362 Den ökade 
styrbarheten sägs uppnås genom en reglering, sanktionering och normering av människors 
beteenden och kunskapssystem. Govern- (att styra eller reglera) mentality (inställning, 
läggning eller fantasi) sägs också vara baserad på en "pendelrörelse" mellan 
självständighet och reglerbarhet samt mellan en idé om ett fritt och autonomt subjekt och 
en produktion av önskvärda styrbara mål.363   
 
För mig finns en slående likhet mellan Svenskt Näringslivs beskrivningar av en 
utveckling inom industrin, VD-personernas föreställningar kring TV-produktion och 
biotech-verksamhet och en teoretisk tradition som knyter an till begrepp som 
governmentality. Mitt intryck är att i dessa ingår element som beskriver vad som skulle 
kunna kallas självstyrande personer. "Frihetsteknologier" som budgetramar, tillskjutet 
riskkapital364, datoriserad informationshantering365 och moderna panopticon tycks 
innebära inte bara en ökad frihetsgrad för medarbetare utan också möjligheter till ökad 
kontroll för företagsledningar genom medarbetares självkontroll. Min reflektion är att om 
t ex  informationsteknologin utvecklas på det sätt Svenskt Näringsliv beskriver så torde 
det för ämnesområdet innebära att det blir mindre meningsfullt att tala om styrning med 
innebörden att den utövas på ett passivt objekt. En nyorientering bör bli följden med en 
större betoning av synsätt som använder en "aktiv respondent" eller "aktiv referent" för att 
beskriva det "självreglerande" och "självartikulerande" subjektet.366 En sådan 
omorientering skulle kunna innebära en vitalisering av ämnesområdet och även ge det en 
ökad legitimitet. 
  

                                              
359 Framställningen kring panopticon bygger på Edenius, 1997, s 173. 
360 Miller & O´Leary, 1987, resonerar kring tidigare användning av internredovisning och budget som ett 
verktyg för att åstadkomma en "governable person" och därmed också effektivitet. Miller & Rose, 1990, 
beskriver styrning på distans med hjälp av intellektuella teknologier som vokabulär, språk och expertis.  
361 Se Foucault i Burchell, Gordon & Miller, 1991. 
362 Framställningen kring innehåll i "governmentality" bygger på Hultquist & Petersson, 1995, s 25. 
363 Ibid, s 28-29. 
364 Jfr citatet "taxametern började ticka"! 
365 Svenskt Näringsliv, 2001a, s 43: "utan hänsyn till formella rapportvägar". 
366 Hultquist & Petersson, 1995, s 30. 
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 minskad kontroll över fysiska flöden  
 
Industriföreträdare hävdar som tidigare sagts att nya förutsättningar gäller för hela 
näringslivet och för en ny "tidsålder" som enligt dem baseras bl a  på en ny teknikbas 
(IT), på nya marknadsförutsättningar på internationellt avreglerade marknader, på nya 
frihetsgrader för företags samverkan och på vad de kallar bättre näringspolitiska 
förutsättningar i många länder.367  
 
Min tolkning är att en viktig del i vad som beskrivs som den "nya industriella ordningen" 
tycks bestå i att tillverkningsföretag i ökad utsträckning blivit geografiskt obundna. De 
tycks jämfört med tidigare ha större frihetsgrader vad gäller val av lokalisering.368 Olika 
delar i verksamheten behöver inte längre lokaliseras till samma ort, land eller ens 
världsdel. Främst tycks produktionen kunna frikopplas från övriga delar. Det gör att det 
inte längre tycks vara lika viktigt att fortlöpande kunna kontrollera fysiska flöden tids- 
och rumsmässigt. En av flera konsekvenser av detta är att företag har större möjligheter 
än tidigare att förlägga sin produktion till s k  låglöneländer.369 En annan tycks vara att 
underleverantörer och samarbetspartners får en växande betydelse (s k  outsourcing och 
avknoppning). Traditionella produktionsföretag överlåter delar av verksamheter på sådana 
och "ökar systemleveransen in i kundens eller distributörens tidigare verksamhet". Detta 
ger en förskjutning av kärnverksamheten från fysisk produktion mot vad Svenskt 
Näringsliv kallar mer kundnära och tjänsteinriktad verksamhet.370 En tredje konsekvens är 
att företag helt och hållet har möjlighet att "sälja ut" sin produktion till s k  
kontraktstillverkare.371 Det innebär att tillverkningens fysiska flöden enbart återfinns hos 
andra företag. Traditionella industriföretag får i sådana situationer allt mer rollen av 
kommersiella nätverksbyggare där de utgör kärnan i olika virtuella eller imaginära 
konstellationer.372 Kärnkompetensen torde där förskjutas från att utveckla och tillverka 
produkter till en förmåga att organisatoriskt styra och samordna industriprojekt.373  
 
Det här är utvecklingstendenser som enligt min tolkning pekar mot ett visst håll vad gäller 
styrning. Traditionella tillverkningsföretag behåller vad som betraktas som centrala och 
viktiga delar i sin verksamhet medan övriga delar i olika grad läggs (säljs) ut på 
underleverantörer och samarbetspartners.374 Kontrollen av den fysiska produktionen blir i 
sådana fall en allt mindre central del i styrningen av verksamheten. Kärnverksamheter 
omdefinieras från tillverkning och fysiska flöden till ett s k  spindleri eller en 
organisationsteknologi som i stor utsträckning baseras på immateriella värden som t ex  
                                              
367 Svenskt Näringsliv, 2001b, s 3. 
368 Falk, 2001, s 16. 
369 Se Svenskt Näringsliv, 2001b, s 5. 
370 Ibid, s 5 är underlag för texten. Citatet är även hämtat därifrån. 
371 Jfr t ex  Flextronics som enligt sin Internetsida (uppgifter för 2001) är en av världens största 
kontraktstillverkare av elektronik med 70 000 anställda i 27 länder runt om i världen (källa: 
http://www.flextronics.com) 
372 Giertz, 1999, s 186-187, beskriver vad han kallar "spindleri" som "det moderna näringslivets 
kommersiella nätverksbyggare". 
373 Eliasson, 2001, s 74, säger att verkstadsindustrin är baserad på en "organisationsteknologi" och att 
"organisatorisk kompetens alltid har varit avgörande för svenskt industris framgångar". 
374 Svenskt Näringsliv, 2001a, s 46. 
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forskning och utveckling, design, varumärken och patenträttigheter.375 Själva förmågan 
att samordna en geografiskt och tidsmässigt utspridd produktion skulle då kunna ses som 
kärnverksamhet. Produktionsflöden och logistik försvinner inte men ansvaret förs över 
från traditionella tillverkningsföretag till underleverantörer och samarbetspartners. Fokus 
för styrningen i de företag som tidigare tillverkade skulle i sådana fall i stor utsträckning 
kunna röra utveckling av relationer, kravställande på och samordning av ett antal 
samverkande parter snarare än själva tillverkningsprocessen.376 Tyngdpunkten förskjuts 
från fysiska flöden (produktion och distribution) till kunskap kring organiserande, 
forskning och utveckling och skapande av nätverk eller allianser. För styrningen skulle 
detta kunna innebära en inriktning med större uppmärksamhet mot vad jag vill beteckna 
som "en kunskapsbaserad affärsutveckling". Min reflektion är att objektet för styrningen 
därmed i större utsträckning än tidigare skulle kunna bli utveckling av idéer och kunskap. 
Detta för tankarna till vad som brukar kallas kunskapsintensiva företag och även till s k  
lärande organisationer.377 
 
Jag menar att det skissade arbetssättet också för tankarna till de tidigare redovisade 
föreställningarna kring biotech och TV-produktion. Tydliga inslag av spindleri och 
kunskapsutveckling uppfattar jag finns i dessa verksamheter. Nödvändig kompetens 
utvecklas och anskaffas allt efter behov för att genomföra prekliniska tester och för att 
färdigställa TV-program. Bolagen bidrar med forsknings- eller programidéer och med 
kunskap kring hur utvecklings- och produktionsprocesser samordnas och 
kommersialiseras. Själva produktionen av utvecklingsarbetet överlåts i båda fallen till 
kompetenta medarbetare eller samarbetspartners. I båda verksamhetstyperna tycks detta 
göra att en traditionell detaljstyrning av utvecklingsarbetet inte behövs. Medarbetare tycks 
ändå uträtta sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten tillfredsställande sätt. Det 
förefaller fungera genom att aktörer med en stor frihetsgrad (självstyrning) i någon 
mening styrs av andra bevekelsegrunder ("styrmekanismer") än av formell och 
konventionell ekonomisk styrning. 
 
Några exempel på sådana som förts fram i anslutning till kunskapsintensiva verksamheter 
rör engagemang och professionalism.378 Så lyfter t ex  Vik fram engagemang som en 
viktig faktor vid styrning av preklinisk forskning.379 Han säger sig bl a  finna en 
"samverkansorientering" i de verksamheter han studerat och han ser vad han kallar den 
"symbiotiska klanen" som en förklaring till detta. Det innebär enligt Vik att 
samverkansbenägenhet baseras på ömsesidig respekt mellan individer i organisationer för 
kunskap och prestationer. Individer är beroende av en organisation och av andra individer 
för att förverkliga sina egna värderingar kring forskning liksom att organisationer är 
beroende av att individer samverkar med andra och öppet ställer sina kunskaper till 
förfogande för organisationers syften.380 De insatser medarbetare gör i sådana 

                                              
375 Giertz, 1999, ser förläggare, projektledare och totalentreprenörer som historiska exempel på "spindlar". 
376 I Svenskt Näringsliv, 2001a, s 46, sägs att omvandlingen av näringslivet bl a  innebär kraftigt ökade 
krav på underleverantörerna. 
377 Se t ex  Argyris, 1992.  
378 Se t ex  Vik, 2001,  (engagemang) och Nordin, 1994, och Burrage & Torstendahl, 1990, (professioner).  
379 Vik, 2001, 
380 Avsnittet bygger på Vik, 2001, s 304. 
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kunskapsintensiva organisationer bygger snarare på individers starka intresse och 
engagemang för arbetsinnehåll än för yttre belöningar och administrativa rutiner (jfr 
morot och piska).381 Enligt Vik är en central styrningsaspekt att skapa vad han kallar 
fartkänsla i verksamheten. Det innebär att det är viktigt att hantera, förstå och förstärka 
ganska svaga signaler om framåt- eller bakåtskridande.382 Styrningens uppgift är därför 
enligt honom att förmedla och förstärka en "känsla av fart".383   
 
En annan "självstyrmekanism" som förs fram företrädesvis utanför 
ekonomistyrningsområdet rör professionalism. Författare hävdar att organiserandet inom 
företag t ex  påverkas av yrken eller professioner med olika yrkesidentiteter, 
gemensamma band och lojaliteter.384 Professionalism sägs utgöra gränslinjen mellan 
expertkunskap och byråkratisk auktoritet och innehålla element av båda delarna.385 Vikten 
av professioner lyfts också fram i samband med diskussioner kring styrning i 
kunskapsintensiva företag.386 Ett visst mått av självstyrning sägs äga rum inom yrken eller 
professioner som ett alternativ till mera administrativa styrmekanismer.387 
 
Den beskrivna utvecklingen inom traditionell industri vad gäller kärninnehåll förefaller 
innebära en glidning från fokusering av fysiska produktionsflöden mot en allt större 
betoning av kunskap. Det tycks finnas beröringspunkter mellan denna glidning och de 
föreställningar kring engagemang och professionalism inom biotech-företag och TV-
produktionsbolag som jag har beskrivit. En reflektion är därför att utvecklingsinriktningen 
inom industrin tycks lyfta fram aspekter som vanligtvis relaterats till s k  kunskaps- och 
utvecklingsföretag och som tidigare företrädesvis uppmärksammats inom andra 
teoriområden än ekonomistyrningen. Jag uppfattar att det finns många exempel på sådana 
intressanta kopplingar. Jag nöjer mig med att helt kort lyfta fram ett fåtal. 
 
Ett exempel är att både de relaterade tankarna kring den "symbiotiska klanen" och de 
föreställningar som VD för Utvecklings-TV för fram kring sin verksamhet 
uppmärksammar vad som är möjligt att beskriva som en självstyrning baserad på 
ömsesidig utveckling. Företag fungerar i dessa beskrivningar som plattform för 
medarbetares personliga utveckling vilket även företag har nytta av i sin utveckling.388 
Den personliga utvecklingen skulle kunna ses både som en drivkraft för medarbetare och 
som en styrande kraft i företags verksamhet.  
 
En annan intressant aspekt som beskrivits ovan är den ekonomiska styrningens roll som 
förstärkare av små framsteg ("känsla av fart") i verksamheten. Enligt ett sådant synsätt 
skulle en central aspekt vara att ge indikatorer kring utvecklingstendenser i verksamheter.  
                                              
381 Ibid, s 302. 
382 Författaren diskuterar hur förstärkning av "känslan av framåtskridande" och "känslan av fart" sker 
genom att medarbetare t ex  själva sätter upp informella delmål (förutom de formella) och vikten av att 
synliggöra även små framsteg genom att fira med tårta, champagne eller middagar. 
383 Ibid, s 298. 
384 Brante i Burrage & Torstendahl, 1990, s 86. 
385 Avsnittet bygger på Beckman i Burrage & Torstendahl, 1990, s 125-133. 
386 Se t ex  Nordin, 1994, s 13-15. 
387 Ibid, s 14. 
388 Jfr t ex  hur ishockeylag värvar talanger för att utveckla dem och sin egen verksamhet. 
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En tredje intressant aspekt rör professionalism och de synsätt som förs fram att det finns 
skillnader mellan yrkesgrupper och att tillhörighet till en viss yrkesgrupp i sig skulle 
kunna tjäna som en styrande kraft. Yrkeskunskap kopplat till både interna och externa 
kunder skulle kunna ses som ett av många alternativ till traditionell detaljstyrning.  
 

"When professions, traditionally, are said to work for "clients" rather than 
for "employers", the substance of this is that it expresses a difference in 
autonomy in the social encounter."389  

 
Min föreställning är att utvecklingen inom industrin så som den ovan beskrivits bör kunna 
få konsekvenser för huvudinfluensen. Det torde både bli svårare och uppfattas som 
mindre nödvändigt att försöka detaljstyra verksamheter eftersom de inte längre baseras på 
internt kontrollerade fysiska flöden. Delar av verksamheter kan komma att ligga både 
tids- och rumsmässigt utanför traditionella företagsgränser och de delar som blir kvar får 
då ett större utvecklings- och kunskapsinnehåll. Det tycks snarast bli fråga om att externt 
på olika sätt försöka påverka nätverk eller parter i samarbeten och att internt på olika sätt 
utveckla och stödja självstyrning för att utveckla kunskap.390 En reflektion är att ett sådant 
scenario torde ge (minst) två nya objekt för den ekonomiska styrningen jämfört med 
traditionell styrning; dels en styrning som inriktas mot externa affärsrelationer och dels en 
styrning av en intern kunskapsbaserad verksamhet.  
 
En sammanfattande reflektion blir därför att den allmänna samhällsutvecklingen (som den 
framställs av t ex  Svenskt Näringsliv) tycks föra med sig att industriföretag omdefinieras 
från producenter av fysiska produkter till producenter av t ex forsknings- och 
utvecklingsarbete eller av spindleri och att detta innebär förändringar vad gäller synen på 
både "spelplaner" och objekt för den ekonomiska styrningen. Den skissade utvecklingen 
innebär för mig att det i allt större utsträckning blir meningsfullt att uppmärksamma 
styrningsaktiviteter både utanför och inom det egna bolaget (spelplaner) liksom externa 
affärsrelationer och interna medarbetares kunskap (objekt).  
 

3.  Outtalat inom huvudinfluensen 
 
Jag har hittills i texten i huvudsak rört mig mellan föreställningar som diskuteras (synligt) 
och sådana som diskuteras mera sällan (för-givet-taget). Överfört till metaforen med 
svarta lådor så har jag gläntat på och diskuterat kring något av innehållet i de två översta 
lagren av lådor. Dessa lådor är i sin tur staplade på större lådor som innehåller vad som 
kan beskrivas som grundläggande (och för flera områden gemensamma) synsätt. Det som 
"finns" i sådana lådor tillhandahåller synsätt bl a  kring hur människor, världen och 

                                              
389 Beckman i Burrage & Torstendahl, 1990, s 118. 
390 Så har t ex  Håkansson & Lind, 2002, studerat ett samarbete mellan Ericsson och Telia Mobile där 
författarna bl a  hävdar att det har skapats nya gränser för styrningen som inte följer ägandet, att en ny 
kunskap skapas som gäller själva samarbetet och att det existerar två eller flera "nivåer" av samordning 
mellan företagen. De nivåer som diskuteras är enligt min tolkning styrning i nätverket, i de enskilda 
bolagen och av relationer.  
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kunskap bör betraktas. Jag vill fortsätta genom att röra mig i riktning mot en sådan "stor 
låda" som innehåller naturvetenskapliga synsätt. Innehållet utgör vad jag betecknar som 
ett outtalat synsätt inom huvudinfluensen eller ett fundament för den praktiskt orienterade 
ekonomistyrningen.  
 
Därefter kommer jag att "glänta" på locket till en annan "stor låda" som erbjuder andra 
grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt (socialkonstruktivismen). Det är fråga om ett 
synsätt som enligt min uppfattning inte ingår i någon större utsträckning i 
huvudinfluensens grundkonstruktion. Jag rör mig alltså medvetet mot 
socialkonstruktionism och lyfter fram något av innehållet för att sedan röra mig i riktning 
mot de "övre" lagren av svarta lådor som är möjliga att bygga där ovanpå. På detta sätt 
vill jag ge exempel på och synliggöra konsekvenserna av en konstruktionistisk 
grundkonstruktion för den ekonomiska styrning som diskuteras (synligt). Min inriktning 
är i slutet att på ett  uttalat sätt argumentera för en samhällsvetenskaplig inriktning vilket 
jag uppfattar ger utrymme för synsätt som på ett intressantare sätt än tidigare torde spegla 
en modern företagspraktik.391  
 
Jag rör mig alltså i riktning mot det (vanligtvis) outtalade och börjar med att försöka 
glänta på locket till den större låda som utgör huvudinfluensens fundament. 
 

Grundläggande synsätt 
 
Jag har hittills mest rört mig inom vad jag kallar för-givet-tagna-föreställningar med 
koppling till huvudinfluensen. Jag har tidigare sammanfattat inriktningen på dem bl a  
genom att säga att företagsledningar styr verksamheter med hjälp av ekonomisk 
information i avsikt att bli effektivare. Jag har också sagt att styrning utförs med rationella 
förtecken och med "rätt" information i en okomplicerad orsak-verkan-process som är 
möjlig att dela upp i sekvenser. Min uppfattning är att organisationen Svenskt Näringsliv 
ger karaktär åt inriktningen genom att kalla den för centralstyrning. Jag har hävdat att det 
är fråga om föreställningar med rötter inom stora industriföretag och med närliggande 
intressen som Teknologföreningen, Mekanförbundet, Industriförbundet, 
rationaliseringsrörelse o s v.  
 
Jag vill beskriva inriktningen på huvudinfluensen som instrumentellt färgad. Det är för 
mig fråga om föreställningar med ett likartat grundläggande synsätt vad gäller t ex  
människosyn, kunskapssyn och för hur verkligheten uppfattas.  
 
Enligt min uppfattning diskuteras sådana frågor i liten eller ingen omfattning inom 
huvudinfluensen. Mitt intryck är att det tycks finnas fog för beteckningen "outtalat". I den 
mån sådana frågor tas upp tycks de snarast ses som en del av organisationsteorin. Allra 
vanligast tycks det vara att se detta som allmänna vetenskapsteoretiska aspekter i 

                                              
391 Genom att argumentera för något som vanligtvis är outtalat så övergår det till att bli synligt och uttalat 
men jag föreställer mig att efter en tid så återgår innehållet till att bli outtalat. 
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samband med forskning.392 Jag vill därför närma mig det jag ser som outtalat inom 
huvudinfluensen utifrån diskussioner kring metodsynsätt inom företagsekonomin. Jag gör 
det i stor utsträckning med hjälp av Arbnor & Bjerkes framställning.393 De gör en som jag 
uppfattar tydlig och förenklad uppdelning som är användbar för att belysa några 
grundläggande synsätt inom området. Jag menar att den i sin enkelhet fungerar för att 
lyfta fram huvudinfluensens rötter i en naturvetenskaplig tradition.394 Jag kompletterar 
A&Bs  framställning med källor som diskuterar grundläggande synsätt utifrån en 
uppdelning i olika paradigm.395    
 
Det är enligt A&B möjligt att i grova drag urskilja tre olika företagsekonomiska 
metodsynsätt.396 Det rör sig om (A) analytiska synsätt, (B) olika systemsynsätt och vad de 
kallar (C) ett aktörssynsätt. Synsätten utgår enligt författarna från olika 
verklighetsantaganden.397 Jag vill med hjälp av dessa författares framställning till en 
början ge en kort orientering kring de två första synsätten eftersom de enligt min 
uppfattning tillhandahåller föreställningar som i stor utsträckning färgar 
huvudinfluensen.398 Jag vill påpeka att A&B s framställning har några år på nacken vilket 
bl a  gör att vissa av de omdömen som författarna ger kring utvecklingen kan kännas en 
aning föråldrade.399 Mitt intryck är att det inom det företagsekonomiska området under 
senare år har skett en betydande utveckling vad gäller metodsynsätt.400 Detta tycks 
emellertid inte riktigt vara fallet för ekonomistyrningens huvudinfluens. 
 

Analytiskt synsätt 
 
Grundläggande föreställningar inom den pragmatiskt orienterade huvudinfluensen 
förefaller i stor utsträckning utgå från ett analytiskt synsätt. Det innebär att företag ses 
som en logisk enhet och utgör utgångspunkt i en modell med (kända och stabila) kausala 
länkar till marknad, ägare, anställda, stat och kommun, kunder och leverantörer o s v  
(omgivning). Det är fråga om en enkel företagsmodell som anammat mikroekonomins syn 
på företag som en enkel produktionsfunktion.401 Företag utgör en egen enhet där beslut 
fattas av ledningen på rationella grunder (logik och matematik) och där övriga delar i 
modellen är mer eller mindre givna.  
                                              
392 Så säger t ex  Samuelson, 1999, s 4, att "den ontologiska grundsynen är av allmänvetenskaplig 
karaktär". 
393 Arbnor & Bjerke, 1994. Jag använder den andra och senaste upplagan (tryckt 1998) och kallar 
författarna i den fortsatta framställningen för A & B. Den första upplagan av boken utkom 1977. 
394 För mig är det är också en fördel att den är välkänd inom det företagsekonomiska området och att den 
bidrag till en metoddiskussion som lyft fram alternativ till den naturvetenskapliga orienteringen. 
395 Utgångspunkten är den referensram som diskuteras i Burrell & Morgan, 1979. 
396 Arbnor & Bjerke, s 65-70.  
397 Ibid, s 65. 
398 Den läsare som känner till analytiska-, system- och funktionalistiska synsätt kan gå direkt till avsnittet 
En naturvetenskaplig tradition. 
399 Jag ser dock A&B s framställning som en svensk klassiker vad gäller att förmedla ett alternativt synsätt 
till analytiska synsätt och olika systemsynsätt.  
400 Jag ser exempel hos författare som t ex Alvesson och Czarniawska vilka skrivit en hel del kring och 
tillämpat moderna metodsynsätt. 
401 Lindvall, 2001, s 31. 
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Det analytiska synsättet (A) är enligt A&B vanligt förekommande och utgör enligt dem 
ett huvudtema i metodläroböcker inom företagsekonomin.402 Synsättet försöker så långt 
som möjligt förklara en objektiv verklighet (realism). Antaganden om verkligheten går ut 
på att den kan summeras så att helheten blir summan av delarna. En företagsekonomisk 
verklighet existerar oberoende av teoretiker. Den har i grunden en stabil struktur med 
"summativ" karaktär och består av kausala länkar som kan studeras relativt oberoende av 
varandra. Företagsekonomi som vetenskap ses som en avbild av en företagsekonomisk 
verklighet. Kunskap ses som individoberoende och tas säkrast fram genom beprövade 
tekniker (från naturvetenskaperna) och resultatet blir logiska modeller, representativa  och 
generaliserbara fall att bygga vidare på. Några begrepp som används inom det analytiska 
synsättet är objektiv verklighet, kausala samband, förklaringar och hypoteser, deduktion, 
induktion och verifikation, operationella definitioner samt analys och "ceteris paribus" ("i 
övrigt allt lika").403  
 

Systemsynsätt 
 
A&B beskriver hur olika grupper av systemmodeller har utvecklats under åren och 
kopplar dem till en allmän utveckling inom företagsekonomin. De lyfter fram olika 
utvecklingsfaser som tar sin början med (1) slutna mekaniska system, fortsätter med (2) 
biologiska systemmodeller, därefter övergår i beskrivningar av (3) system som öppna, 
lärande och strukturförändrade och slutar med beskrivningar av (4) system som 
kulturer.404 Jag vill med hjälp av deras framställning ge exempel som illustrerar hur 
huvudinfluensen i stor utsträckning färgas av synsätt inom de tidigare utvecklingsfaserna. 
 
Systemsynsättet (B) är enligt A&B  "det dominerande synsättet i skandinaviskt 
företagsekonomiskt tänkande".405 Även inom detta synsätt antas att det finns en objektiv 
verklighet som är uppbyggd av komponenter som i många fall är ömsesidigt beroende av 
varandra och därför inte kan summeras. Helheten ses som mer än de enskilda delarna 
vilket gör att relationerna mellan dem blir viktiga (synergieffekter).406 De system som 
studeras ingår i ett övergripande system och för företagsekonomin innebär det att det 
övergripande systemet är omgivningen och det system som står i fokus är företaget 
(organisationen) med dess subsystem.407 Även i detta synsätt ses företagsekonomin som 
en vetenskap vilken utgör en avbild av en företagsekonomisk verklighet. Terminologin 
inom synsättet kopplas till systembilder och ambitionen är att företagsekonomin efterhand 
ska ge allt bättre bilder (ändamålsenlighet) av en företagsekonomisk verklighet 
(pragmatik). Inriktningen är att försöka uppnå en bättre förklaring och förståelse för hur 
olika typer av system fungerar under olika inre och yttre omständigheter. Detta sker bl a  

                                              
402 Författarna hävdar att metodböcker inom företagsekonomin vanligtvis bara behandlar detta synsätt. En 
hel del har dock hänt inom detta område sedan 1977 och 1994 vilket A&B själva torde ha bidragit till. 
403 Ibid, avsnittet bygger på s 116-117 och 96-112. 
404 Ibid, s 138. 
405 Ibid, 1994, s 66. Som sagt - en hel del torde ha hänt inom det företagsekonomiska området sedan dess. 
406 Ibid, s 80-81. 
407 Hatch, 2000, s 58-59. 
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genom framtagning av nya begrepp som bättre än tidigare täcker vad som pågår i 
systemen.408  
 
I den första utvecklingsfasen (1) sågs system enligt A&B som slutna och relaterade till 
varandra på ett endimensionellt sätt.409  Något av detta förhållningssätt kan enligt min 
tolkning spåras i beskrivningar av äldre s k  intressentmodeller där endast företags ägare 
framställs som legitim intressent i förhållande till företag.410 En sådan 
"verklighetsuppfattning" tycks fokusera rena företagsintressen (inifrån perspektiv) och i 
liten grad ta hänsyn till "externa" intressen som t ex  företags anställda och kunder. 
 
I nästa utvecklingsfas (2) tillskrevs system en förmåga att upprätthålla ett visst tillstånd 
trots omvärldens störningar (inom den s k  cybernetiken). Modellerna bygger på principen 
om negativ feedback. Företag reagerar på förändringar i omgivningen genom att vidta 
korrigerande åtgärder. Omgivningen "stör" ett rådande jämviktstillstånd. Det är fråga om 
modeller där företag ses som en del i en större organism och där enskilda delar (företag) 
strävar efter att uppnå jämvikt utan att helheten (systemet) skiftar struktur. Mitt intryck är 
att den här typen av synsätt fortfarande har stort utrymme inom huvudinfluensen. Jag ser 
den tidigare nämnda termostatmetaforen som en illustration av detta. "Världsbilden" tycks 
innebära att det inträffar händelser "där ute" som gör det nödvändigt att agera och parera 
"här inne". De som har möjlighet, överblick och befogenhet att agera är 
företagsledningar.411 En justering av termostaten tycks vara det handlingsutrymme som 
erbjuds i en sådan världsuppfattning. Utgångspunkten tycks vara att sambanden mellan 
orsak och verkan i företag är klar och företagsledningar vet därför hur termostaten bör 
justeras för att uppnå givna mål.412 Detta synsätt erbjuder enligt min tolkning många 
tänkbara förklaringar till att den ekonomiska styrningen ses som företagsledningens spel, 
att orsak-verkan-samband är givna och att företaget är dess spelplan. Den etablerade 
föreställningsramen är att ekonomisk styrning sker genom planering, styrning och 
kontroll. 
 
I A&Bs beskrivning av de tredje och fjärde utvecklingsfaserna ingår människor på ett 
annat sätt än i de två första. Den tredje (3) bygger (förutom negativ feedback) även på 
"principen för positiv feedback" vilket innebär att system har förmåga att förstärka 
avvikelser mellan tillstånd och mål. De ses som öppna och kan förändra sin egen struktur 
för att bemästra nya krav från omgivningen och därmed växa, krympa och ha en förmåga 
till inlärning (den s k  andra cybernetiken). Negativ feedback är i dessa modeller 
nödvändig för att skydda system mot störningar och variationer medan positiv feedback 
behövs för att upptäcka allvarligare avvikelser i omgivningen och för att införa 
föreställningar som ger bättre förklaringar än de gamla (ett lärande system).413 Sådana 

                                              
408 Avsnittet bygger på Arbnor & Bjerke, 1994, s 162-163. 
409 Den fortsatta framställningen på den här och följande sidor kring (1), (2), (3) och (4) bygger där inte 
annat sägs på Arbnor & Bjerke, 1994, s 138-141. 
410 Danielsson, 1977, s 15. 
411 Lindvall, 2001, s 31, hävdar att chefer är nyckelpersoner i traditionell ekonomistyrning. 
412 Ibid, s 31. 
413 Ericson, 2000, s 68, säger att "Omgivningen, konceptualiserad som intressenter och som hot och 
möjligheter, förefaller vara given (….). Ontologiskt har omgivningen en objektiv existens…" 



 andra huvuddelen  

 

 

294 

system med förmåga till flexibilitet och anpassning till ändrade betingelser brukar av 
organisationsteoretiker beskrivas som organiska.414  
 
Den s k  input-output-modellen är enligt min tolkning ett exempel på öppna system inom 
ekonomistyrningsområdet. Det finns i sådana modeller ett inflöde av resurser från 
omgivningen, en resursomvandling i företag och ett utflöde av produkter från företag till 
omgivningen. Företaget som resursomvandlande enhet tycks därmed stå i centrum för 
intresset medan omgivningen i stor utsträckning förefaller oproblematisk. Även nyare 
företagsekonomiska modeller ser företag som öppna system. Viktigt i dessa tycks vara att 
i större utsträckning samla in, hantera och generera information om omgivningen. För 
detta ändamål används t ex  tillväxt- och produktmarknadsmatriser, portfölj-, konkurrent- 
och värdekedjeanalyser.415 Omgivningen kan i sådana synsätt även fungera som bilder av 
externa hot som används (inom företag) för att övertyga om behovet av förändring.416  
 
Det finns teorier som handlar om förhållandet mellan företag och dess omgivning. Utifrån 
skilda analysnivåer och utgångspunkter förs ståndpunkter fram som rör omgivningens 
inflytande på företag.417 Ett teoriområde som brukar användas inom huvudinfluensen har 
inriktningen att företag i olika avseenden bör anpassas till sin omgivning (ett contingency 
synsätt) för att kunna verka på ett effektivt sätt. Faktorer som påverkar bl a  företags 
strategi och organisering existerar "där ute" i omgivningen och avgränsas i enlighet med 
den "systemteoretiska intressentmodellen" till ett antal intressenter.418 Det finns även 
andra teoriinriktningar som tar upp förhållandet mellan företag och omgivning men som 
inte får något större utrymme inom huvudinfluensen. Ett av dem utgår från att företag 
genom ett makt- och beroendeförhållande kopplat till resurser kontrolleras av sin 
omgivning (teorin om resursberoende) men att företagsledare kan lära sig att föregripa 
och kontrollera källor till påverkan i omgivningen.419 En annan inriktning intresserar sig 
för omgivningens påverkan på företag och utgår från att de är beroende av sin omgivning 
för att kunna överleva (den populationsekologiska teorin). Inriktningen är att studera de 
mönster som ger framgång för starka företags överlevnad.420 Gemensamt för teorierna är 
att de använder omgivningen som förklaringsgrund till organisatoriska strukturer, 
processer och resultat.421  
 
Mitt intryck är att den fjärde utvecklingsfasens modeller (4) inte har något större utrymme 
inom den pragmatiskt orienterade ekonomistyrningen. De betraktar system inte bara som 
öppna, lärande och strukturförändrande (jfr grupp 3) utan i dessa ingår även att system har 
en egen kultur d v s  en uppsättning grundläggande värderingar. Individers förmåga och 
intresse att delta i lärande och i strukturförändring ingår därför i de synsätt som kopplas 
till denna typ av system. Min tolkning är att även sådana modeller använder 
systemsynsättets uppdelning i övergripande system och studerat system (företag). Det är t 
                                              
414 Hatch, 2000, s 98. 
415 Ericson, 2000, s 69. 
416 Mullern & Stein, 1999, s 122.  
417 Ericson, 2000, s 109-110. 
418 Ibid, s 67. 
419 Hatch, 2000, s 99. 
420 Ibid, s 103. 
421 Ibid, s 109-110. 
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ex  vanligt att diskutera och knyta lärande, identiteter och kulturer till organisationer. 
Begrepp som lärande organisationer och organisationskulturer används. Fenomen som 
lärande och kulturer antas alltså kunna avgränsas till företag i synsätt där organisationer 
och företag för övrigt ses som öppna system. 
 
Jag menar alltså att A&Bs uppdelning i analytiska- och systemsynsätt ger en  förståelse 
för outtalade synsätt inom huvudinfluensen. Jag kommer senare i texten att återvända till 
deras aktörssynsätt (C) men innan dess vill jag ge en ytterligare belysning av karaktären 
på det outtalade inom huvudinfluensen.  
 

Funktionellt synsätt 
 
Ett annat sätt att närma sig grundläggande och outtalade frågor är att diskutera i termer av 
paradigm. Så har t ex  Burell & Morgan fört fram en föreställningsram där de diskuterar 
två dimensioner utifrån vilka de delar upp samhällsvetenskap (social science) i fyra större 
paradigm.422 De paradigm som de diskuterar är ett funktionellt, ett tolkande, ett radikal 
humant och ett radikal strukturellt.423 Utan att gå in på detaljer så noterar jag att de i sin 
beskrivning säger att objektiva ansatser (och dit räknar de olika typer av funktionalism) bl 
a  står för realism, positivism och determinism. Subjektiva ansatser (som t ex  tolkande) 
ser enligt dem den sociala världen som en framväxande social process som är skapad av 
berörda individer.424  
 
Intressant i detta sammanhang är att Hopper & Powell har använt den beskrivna 
föreställningsramen för att diskutera grundläggande antaganden och utveckling inom 
Management Accounting.425 De delar in forskning (studies) inom området i tre 
huvudkategorier; funktionell, tolkande och radikal. Av särskilt intresse här är deras 
genomgång av funktionella ansatser där de diskuterar utifrån en ytterligare uppdelning i 
objektivism, social systemteori och pluralism.426 Enligt författarna så har en stor del av 
"conventional management accounting" funktionell karaktär och utgår från neoklassisk 
nationalekonomi med verklighetsuppfattningar präglade av realism och objektivism. 427 
Till detta kommer menar de att även den funktionella ansatsens kunskaps- och metodsyn 
har positivistiska förtecken. Författarna hävdar att det har ägt rum en utveckling inom det 
funktionella synsättet som inneburit en glidning från objektivism till olika former av 
systemteori. 428 Att forskningen har anammat ett skifte från mekaniska till organiska 
analogier och övergått från att använda slutna till öppna systemanalogier innebär dock 
inte enligt författarna en förändring av verklighetsuppfattningar. Samma enhetliga 
perspektiv används och inriktningen är att optimala (och funktionella) "accounting control 
                                              
422 Burrell & Morgan, 1979, kap 3. De dimensioner de diskuterar är radikal förändring vs regleringar och 
objektivt vs subjektivt. 
423 Ibid, s21-23. De använder uttrycken functionalist, interpretive, radical humanist och radical 
structuralist. 
424 Ibid, s 25-32. 
425 Hopper & Powell, 1985. 
426 Ibid, s 432. 
427 Ibid, s 441 
428 Artikeln publicerades 1985. 
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systems" kan utformas för varje given situation.429 Författarna tar upp den s k  
contingency teorin som exempel.430 De hävdar att teorin är en del av systemsynsättet. Den 
har t ex  en tendens att ge företagsledningar (management) en teknisk roll som går ut på 
att matcha organisationsutformning till särskilda egenskaper i omgivningen. Contingency 
teorin står enligt författarna för en funktionell ansats med i huvudsak neoklassiska 
verklighetsantaganden.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag att både Arbnor & Bjerke och Hopper & Powell skissar 
på en utveckling inom det företagsekonomiska området som ägt rum inom ramen för det 
funktionella synsättet. Deras budskap tycks vara att olika systemsynsätt har fått ett allt 
större genomslag inom området (företagsekonomi respektive Management Accounting). 
Detta har dock skett med oförändrade verklighetsantaganden med rötter i 
nationalekonomi och en naturvetenskaplig tradition. Deras framställningar publicerades 
1985 och 1994 (1977) så en viss utveckling har naturligtvis ägt rum sedan dess. 
Inriktningen på en svensk utveckling inom det företagsekonomiska området under 
efterkrigstiden beskrivs t ex  av Engwall så här:431 
 

"Ämnets nära teoretiska koppling till nationalekonomins mikroteori har 
gradvis försvagats och ersatts av mer beteendevetenskapliga ansatser. En 
viktig anledning till denna utveckling har varit att företagsekonomiska 
forskare i sina empiriska studier funnit att mikroteorins grundläggande 
antaganden inte förefaller att vara uppfyllda." 

 
Mitt intryck är dock (som framgår av den tidigare texten) att en sådan beskrivning inte 
omfattar ekonomistyrningens huvudinfluens i någon högre grad. 
 

En naturvetenskaplig tradition 
 
Oavsett om vi talar om ett funktionellt paradigm eller om analytiskt synsätt och olika 
systemsynsätt så tycks det alltså vara fråga om synsätt som hämtar sina utgångspunkter i 
en naturvetenskaplig tradition. Det innebär en betoning av en positivistisk, explanatorisk 
och kvantitativ metodsyn.432 Uppfattningar om verkligheten (ontologiska antaganden) i 
dessa föreställningsramar går ut på att det finns en verklighet som kan beskrivas och 
avbildas. Det kallas realism och innebär föreställningar om att individer kan skaffa sig 
"korrekta" uppfattningar om verkligheten och att de utifrån dem kan agera rationellt och 
funktionellt.433  
 
Den här typen av grundläggande synsätt tycks utgöra starka teoretiska utgångspunkter 
inom huvudinfluensen. De ger på olika sätt färg åt det synliga inom området trots att de 
placerats i de undre lagren av stängda svarta lådor. Innehållet i dessa tycks vara så 

                                              
429 Ibid, s 433-434 och 441. Framställningen kring funktionalismens utveckling bygger på dessa sidor. 
430 Ibid, s 439-441. Framställningen kring contingency teorin bygger på dessa sidor. 
431 Engwall i Czarniawska, (red), 1998, s 277. 
432 Samuelson, 1999, s 3. 
433 Ibid, s 4. 
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etablerat och välkänt att det inte behöver synliggöras. Det ger ämnesområdet en historia 
och en tradition och bidrar med en verklighets- och kunskapssyn som bygger på 
naturvetenskapliga ideal. Det tycks med andra ord vara fråga om: 
 

"The complex of ideas, methods, values and norms that has grown up to 
control the diffusion of the Newtonian model of science to more and 
more fields of enquiry and ensure its compliance with what is considered 
sound scientific practice".434 

 
För mig har de grundläggande synsätt som placerats i de undre lagren av svarta lådor en 
orientering mot naturvetenskaperna och därmed också mot realism och det förnuftiga.435  
 

Teknisk rationalitet 
 
Jag vill illustrera karaktären på den naturvetenskapliga traditionen inom huvudinfluensen 
genom att försöka dekonstruera det som av många (se tidigare text) beskrivs som en 
gemensam kärna. Jag tänker främst på synsätt kopplade till effektivitet. Jag vill med hjälp 
av Weber och några andra författares framställningar kring rationalitet försöka synliggöra 
lite av karaktären på detta.   
 
Weber talar om två typer av rationalitet.436 Den ena går ut på att människan formulerar 
begrepp och lagar för att "frigöra sig från slumpens oberäknelighet". Den andra har 
inriktningen att människors handlande orienteras efter uppställda mål som de strävar efter 
att uppnå med hjälp av bästa möjliga medel. Det viktiga i den senare typen är att 
människan överväger relationen mellan mål och medel och det innebär därmed att 
rationalitet inte kan frikopplas från värderingar.  
 
Värderingar berör rationalitet även på ett annat sätt och Weber skiljer mellan en "formell" 
(kallas ibland också "teknisk") och en "materiell" rationalitet. Innebörden i den första är 
att den är av teknisk natur och den går ut på att hitta de mest effektiva medlen för att 
uppnå ett givet mål. Den andra rör inriktningen på målet och handlar om huruvida det är 
förenligt med människors värderingar, behov, självförverkligande och "mänsklighet". 
Konflikter kan ibland uppstå mellan önskvärda medel och önskade mål. Medlen har i 
Västerlandet enligt Weber en tendens att ta över och bli ett mål i sig vilket gör att den 
tekniska (formella) rationaliteten ges ett fristående och eget värde. Människor ställer sig 
bl a  därför frågan om en handling är "rationell".  
 

                                              
434 Gibbons, et al, 1994, s 167, talar om två olika typer av produktion av kunskap; mode 1 och mode 2. 
Citatet är författarnas beskrivning av en mode 1-kunskap och för mig skulle det också kunna vara en 
beskrivning av inriktningen på ekonomistyrningens huvudinfluens.  
435 Jag är inte ensam om denna iakttagelse. Se t ex  Ryan, Scapens, & Theobald, 1992, kap 5, där de bl a  
säger att forskningen inom området präglas av en positivistisk tradition. 
436 Weber, 1996. Min framställning kring Weber och rationalitet bygger på denna källa, s 9-13 och 79-80. 
De första sidorna är en del av utgivarens förord medan de senare är (en översättning av) Webers text. 
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Även andra författare beskriver den här typen av rationalitet. Den kallas omväxlande för 
kalkylerande437, instrumentell438 och teknologisk439. Gemensamt är att den beskrivs som 
starkt inriktad mot mål-medel-effektivitet och att den innebär en "överbetoning" av det 
kalkylerbara, av förnuftet och av det kontrollerbara.440 
 
Den här typen av fristående formell eller teknisk rationalitet förknippas alltså med 
ekonomisk effektivitet. Weber säger att "rationell ekonomi" är en saklig verksamhet som 
värderas i pengar och där inget kalkylerande är omöjligt. Pengar är enligt honom det mest 
abstrakta och opersonliga som finns i människors liv. Ju mer "den moderna, rationella, 
kapitalistiska ekonomin" följer sina egna lagar desto mer "stängd" har den också blivit för 
känslor och etik. Weber menar att "den kapitalistiska rationaliteten" betonar formella 
mänskliga relationer och bortser från deras emotionella innehåll. Denna typ av 
"rationalisering" utgör därför enligt honom ett hot mot vissa grundläggande mänskliga 
behov som självutveckling och självförverkligande. 441 
 
Mitt intryck är att föreställningar kring ekonomisk effektivitet inom huvudinfluensen har 
karaktär av en tekniskt inriktad rationalitet. Effektivitet kopplas vanligtvis till att uppnå 
redan bestämda och ofta för-givet-tagna mål. "Rationell" användning av medel står 
därmed i fokus för intresset. Att det rör sig om ekonomiska mål behöver vanligtvis inte 
uttalas då värderingsramarna utgörs av en västerländsk kapitalism. Användning av medel 
får en kalkylerande och teknisk karaktär (effektiv användning av kapital). Enkelt uttryckt 
är ett outtalat mål att tjäna pengar och ett stort intresse inom den pragmatiska 
orienteringen inriktas mot medlen för att göra det.442 
 
Jag menar att mycket av den beskrivna rationalitets- och effektivitetssynen är möjlig att 
spåra i många av de modeller som används inom ämnesområdet. Inriktningen är att rent 
tekniskt konstruera allt bättre modeller (medel) för att praktiken ska kunna fungera på ett 
bättre sätt än tidigare (effektivare). Jag nöjer mig med att ge ett exempel som illustrerar 
denna inriktning. Konceptet Balanced Scorecard går i mångt och mycket ut på att 
synliggöra att det finns flera olika medel för att uppnå uppställda mål.443 Det innebär att 
formulera en strategi, byta ner den på olika perspektiv och ge dem ett innehåll (medel). 
Fyra olika perspektiv (medel för att uppnå ekonomiska mål) ingår i grundmodellen. En 
viktig aspekt är att rent tekniskt konstruera mätbara indikatorer inom de olika 
perspektiven. För mig är det fråga om en process där inget kalkylerande är omöjligt. Den 
går ut på att utifrån fastställa mål och strategier använda medlen på bästa sätt och att 
jämföra önskvärt tillstånd med verkligt (teknisk effektivitet). 
 

                                              
437 Se t ex  Sjöstrand, 1997, eller Ericson, 2000. 
438 Se t ex  Stenmark, 1995, eller Habermas, 1990.  
439 Se t ex  Johansson, 2001. 
440 Ibid, s 12. 
441 Stycket bygger på Weber, 1996, s 79-80. 
442 Jag vill dock påminna om att ämnesbärare G t ex  använder beteckningen "ekonomisk styrning" för 
ämnesområdet just för att som han säger markera målen. Se Första huvuddelen, Teman och Etiketten 
ekonomistyrning tycks vara OK! eller Sörling, 2000, s 119.  
443 Se t ex  Kaplan & Norton, 1996. 
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Den outtalade tekniska rationalitetssyn som jag menar präglar huvudinfluensen gör att 
innehåll i de modeller och annat som diskuteras (synligt) orienteras mot det formella, det 
kalkylerbara (mätbara), det förnuftiga och det kontrollerbara. Inriktningen är att ge 
förnuftiga och "rationella" underlag för beslut.444 Jag uppfattar att det till stor del är fråga 
om en tekniskt rationell inriktning.    
 

Ingenjörskonstruktionism   
 
Jag menar alltså att huvudinfluensen i stor utsträckning präglas av outtalade 
naturvetenskapliga ideal. Detta utgör en del av det historiska arvet. En teknisk rationalitet 
ingår som en viktig del. Sådana influenser tycks fortfarande påverka huvudinfluensen och 
innebär en orientering mot bl a realism och det förnuftsmässiga. Det är fråga om starkt 
rotade föreställningar med karaktär av grundläggande synsätt. Det gör att 
huvudinfluensen präglas av stor tilltro till förmågan att åstadkomma effektiva, rationella 
verksamheter i företag med hjälp av noggrann planering och "utformning av 
organisationers beteendereglerande strukturer och system".445  
 
Jag vill beskriva inriktningen som en ingenjörskonstruktionism eller en social 
engineering-ansats där den sociala ordningen ses som en designfråga och där ekonomisk 
styrning ses som en intellektuell konstruktion.446 Det är fråga om tillämpning av 
grundläggande synsätt där för-givet-taget orienteras mot det formella, kalkylerbara, 
förnuftiga och kontrollerbara samtidigt som synligt  tar sig uttryck i form av en direkt 
beteendestyrning eller via en medveten styrning av tankemodeller.447 Jag ser det som en 
centralstyrning där direkt beteendestyrning synliggörs via regler, rutiner, incitament och 
sanktioner som i traditionell och nytraditionell ekonomistyrning. Ett exempel på detta är 
Balanced Scorecard-konceptet där en viktig komponent är föreställningar av typen "What 
gets measured (and rewarded) gets done". För mig innebär det att konceptet visserligen 
kan uppmuntra till samtal mellan användare men att inriktningen främst går ut på att 
skapa incitament (utformat som information kring olika perspektiv) för önskvärt beteende 
hos vad man ser som rationella användare (medarbetare). En annan modern form av 
centralstyrning är när styrning inriktas mot en medveten tankepåverkan för vad som är 
rätt eller fel. Den synliggörs i form av verktyg för att skapa kulturer, ideologier och 
osynlig övervakning av den typ som jag tidigare beskrivit i samband med diskussioner 
kring moderna "frihetsteknologier". 
 
Aspekter som har att göra med mänskliga relationer och känslor får i 
ingenjörskonstruktionismen (outtalat) och i centralstyrningen (synligt och för-givet-taget) 
ett begränsat utrymme. För mig är ekonomisk styrning, ekonomistyrning och 
verksamhetsstyrning högsta grad en social och mänsklig aktivitet.448 Detta är ett skäl i sig 
för att hävda att området i större utsträckning än tidigare borde orientera sig mot 

                                              
444 Se Ericson, 2000, s 42. 
445 Johansson, 2001, 51-52. 
446 Ibid, s 51. Författaren använder där begreppen ingenjörskonstruktionism och social engineering. 
447 Johansson, 2001, s 36-37, använder begreppen direkt beteendestyrning och styrning av tankemodeller. 
448 Oavsett vilken beteckning vi föredrar att använda. 
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grundläggande synsätt med större utrymme för sådana aspekter. Ett annat skäl är att de 
tidigare beskrivna praktiska tillämpningarna också indikerar att mänskliga aspekter i hög 
grad har betydelse för vad som sker i dessa verksamheter. Sammantaget menar jag att 
detta riktar uppmärksamheten mot en styrning som bygger på annan typ av grundläggande 
konstruktionism. För mig är det fråga om att uppmärksamma grundläggande 
föreställningar som i stor utsträckning bemyndigar människor och som resulterar i en 
större grad av självstyrning.449 Det innebär alltså en utmaning av 
ingenjörskonstruktionismen och det jag ovan kallar centralstyrning. Jag vill därför till sist 
ta en aktiv roll och diskutera några intressanta aspekter som en sådan konstruktion skulle 
kunna innebära.450  
 
Jag vill ta upp några tankar kring vad jag ser som en komplettering och ny formering av 
huvudinfluensens svarta lådor. En breddning och ett synliggörande av outtalat i den 
riktning jag tänker mig ger emellertid inga nya "lösningar". Min förhoppning är att jag 
med hjälp av den kan rikta större uppmärksamhet mot mänskliga processer och därmed 
öppna upp för en annan typ av diskussion kring innehåll (synligt). Det är för mig en fråga 
om att uppmärksamma och diskutera ytterligare en grundläggande lådkonstruktion som 
förhoppningsvis stärker hela ekonomistyrningskonstruktionen. Min ambition är inte att 
därefter stänga locken till de "nya" lådorna utan tvärtom att lämna innehållet öppet för en 
fortlöpande omprövning och diskussion d v s  jag vill medverka till att konstruktionen av 
området fortgår. 
 

4.  I riktning mot ett beteendevetenskapligt synsätt 
 
Den outtalade ingenjörskonstruktionismen resulterar alltså  som jag ser det i en  
centralstyrning. Det är fråga om en ledningsstyrning med inriktning att få människor att 
bete sig "rationellt" inom en etablerad föreställningsram med stark betoning av planering, 
styrning och kontroll. Önskvärt beteende är tänkt att åstadkommas med hjälp av 
detaljstyrning och kontroll ("piska och morot") och genom att skapa önskvärda 
tankemönster. I första hand är det alltså själva beteendet som fokuseras. Den ekonomiska 
styrningen ses som ett medel för företagsledningar att direkt eller indirekt skapa 
önskvärda beteenden. Att hitta "rätt" (kombination av) styrmedel ses vanligtvis som "ett 
problemområde" medan det tycks vara mera "oproblematiskt" att åstadkomma själva 
beteendet.451 Jag ser ett "problem" i detta oproblematiska förhållningssätt.  
 
Det "oproblematiska" handlar som jag ser det om människor och mänskliga relationer. 
Sådant tycks inte i någon större utsträckning rymmas i huvudinfluensens grundläggande 

                                              
449 Jfr upplysningstidens ideal. 
450 Som läsaren märker övergår jag allt mer till att debattera och föra fram argument för en viss inriktning 
på den pragmatiskt orienterade ekonomistyrningen. Den kommande texten får ses som ett debattinlägg 
från min sida vad gäller framtida inriktning på ämnesområdet. Jfr Introduktion och Bakgrund där jag 
beskriver syftet med denna andra huvuddel. 
451 Framställningen är mycket förenklad vilket gör att människan närmast beskrivs som en "Pavlovs 
hund". Den reagerar på olika typer av direkta stimuli och på inlärt beteende. 
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synsätt.452 Styrkan hos den ligger i andra aspekter. Däremot uppfattar jag att 
socialkonstruktionism har sitt fokus i mänskliga processer. Det är fråga om synsätt där 
människor eller aktörer ses som handlande, reflekterande och skapande individer d v s  
förmögna att ha egna intentioner.453 Jag menar att detta är synsätt som utvecklar det 
"oproblematiska" och sätter människors förmåga till egen förståelse och överväganden i 
centrum.454  
 
Jag vill gå vidare och först ge en kort rekonstruktion kring socialkonstruktionismen 
genom att återknyta till min tidigare framställning kring företagsekonomiska 
metodsynsätt.455 Därefter vill jag med hjälp av några av de aktörer som förekommit i den 
tidigare texten illustrera att människor och det sociala samspelet tycks vara viktigt i några 
nyare produktionsföretag. Till sist avslutar jag med att ge en skissartad indikation på den 
typ av ekonomisk styrning som socialkonstruktionistiska utgångspunkter skulle kunna ge. 
 

Social konstruktionism 
 
Det vetenskapsteoretiska synsätt som lägger en grund för en social konstruktionistisk 
föreställningsram kallar Arbnor & Bjerke för ett aktörssynsätt.456 Jag ser det som två 
benämningar för samma grundläggande synsätt.457 Jag återvänder alltså till deras 
framställning och det tredje företagsekonomiska metodsynsättet (C). Det är ett synsätt 
som antar att verkligheten existerar som en social konstruktion.458 Det finns olika 
verklighetsbilder som delas av en större eller mindre grupp av människor. Bilderna har 
olika innebörder och betydelser och kan mer eller mindre överlappa varandra. De delar 
som är överlappande utgör en gemensam verklighetsuppfattning för en större grupp 
människor. Detta utgör en objektivitet och en verklighet som är skapad av människan och 
deras innebörder påverkar i sin tur människan själv. Relationen är enligt A&B dialektisk. 
Aktörers olika innebörder och tolkningar får struktur genom att olika verklighetsbilder 
används som hjälpmedel för att orientera sig med och mot andra aktörers 
verklighetsbilder. Verkligheten omtolkas fortlöpande i en förändringsprocess.  
 
Den kunskap som utvecklas är enligt detta synsätt individberoende (konstruerad) genom 
att aktörer upplever, tolkar och handlar i den verklighet som de själva skapar. Aktörer 
skapar aktivt objekt vilket innebär att människor via intentioner i sitt medvetande också 
formar t ex  sin omgivning ("man ser det man vill se"). Detta kallas intentionalitet och 

                                              
452 Jfr den tidigare framställningen kring systemsynsätt och frånvaron av aktörer i de två första 
utvecklingsfaserna. 
453 Arbnor & Bjerke, 1994, s 180. 
454 Det är föga överraskande att jag som gjort två studier och skrivit denna text med utgångspunkt i social 
konstruktionism också för fram behovet av ett sådant grundäggande synsätt inom "mitt eget" 
ämnesområde.   
455 Se avsnittet kring grundläggande föreställningar inom huvudinfluensen och Arbnor & Bjerkes 
uppdelning av metodsynsätt. 
456 Framställningen kring (C) bygger där inte annat sägs på Arbnor & Bjerke, 1994, s 86-95 och även på 
174-194. 
457 Se t ex Berger & Luckman, 1966. 
458 Jfr tidigare resonemang kring "det sluttande planet" och olika typer av verkligheter. 
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betonar att aktörer är handlande och skapande och inte passiva mottagare av intryck.459 
Både företag och omgivning är enligt detta synsätt sociala konstruktioner som formas av 
idéer om dess existens och är i huvudsak av symboliskt slag. Deras betydelse ligger i de 
tolkningar som görs av dem.460 Uppdelningar t ex  i företag och omgivning blir därför 
enligt ett aktörssynsätt av godtycklig art.461 Föreställningar om omgivningen som given 
och frikopplad från människor blir mindre meningsfulla eftersom synsättet utgår från 
människors föreställningar och de utgör därför en del av sin egen omgivning.  
 
Enligt A&B innebär det ett viktigt ställningstagande att tala om aktörer.462 De menar att 
det indikerar ett intresse för människor som handlande, skapande och reflekterande 
individer. Det innebär att synsättet inriktas mot att förstå människan som sådan och inte 
som betingad av yttre faktorer.463 Författarna menar att det därför är naturligt att tala om 
handlingar i stället för beteenden. Handlingar ger människor roller som aktiva skapare av 
innebörder medan beteenden ger människor en passiv roll som mottagare av stimuli och 
responser. Detta visar enligt min tolkning på en avgörande skillnad i människosyn mellan 
tidigare beskrivna synsätt och aktörssynsättet. Jag noterar också med intresse att det 
utifrån en socialkonstruktionistisk värderam är rimligt att ändra språkbruk och bl a  tala 
om människors handlingar i stället för beteenden. Jag återkommer till de konsekvenser 
det kan få för sättet att se på t ex  definitioner av ekonomistyrning. 
 

Ett praktiskt bemyndigande 
 
Jag återvänder nu till några av de aktörer som deltagit i mina två studier för att lyfta fram 
ett annat sätt att se på "det oproblematiska". Jag vill med några längre citat illustrera att 
VD-personerna lyfter fram medarbetare på ett sätt som tyder på att de ser dem som 
centrala när det gäller att skapa innehåll i verksamheterna. Några nyckelord är 
kursiverade för att visa på vad jag tycker är viktigt.   
 
Den första aktören är VD för Kinetic och han talar om vikten av tillgång på kompetent 
personal. Han använder ord som "cluster" för att beteckna vad han menar:  
 

"…för en utomstående betraktare är det ju lite unikt att vi sitter i (…) … 
man skulle kunna förvänta sig att bolaget satt i Cambridge (….) eller i 
Silicon Valley eller nåt sånt där….Om man tittar på våra konkurrenter … 
så är allihop amerikanska – ingen europeisk konkurrens alls. Så vi är lite 
unika på det viset – men det har å göra med att (…) har ….en liten 
speciell tradition och kultur i den här branschen som kom av (…) en gång 
i tiden… som har försvunnit nu men ….det har fostrat en eller kanske två 
generationer i alla fall som är ena jäkla fenor på det här….. de finns här 
…. det är en hel del spännande och nya företag som kommer upp här i 
området…." 

                                              
459 Jfr synsätt (A) och (B) 
460 Hatch, 2000, s 83-84. 
461 Ibid, s 96. 
462 Framställningen kring aktörer bygger på Arbnor & Bjerke, 1994, s 180. 
463 Jfr "det oproblematiska". 
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Nästa aktör är VD för UtvecklingTV och han talar om kreativitet, utveckling och 
förnyelse av företagets produktion med hjälp av de anställda: 
 

"…jag har t ex  aldrig sagt att vi ska vara störst …men vi måste vara en 
av de stora för att överleva …så det har jag kommunicerat och sen har jag 
sagt att vi ska alltid vara dyrast …därför att då får vi mest pengar till att 
producera för och så har jag sagt att vi ska använda dom pengarna till att 
producera för ….och då kräver jag att man inte jobbar med dom man 
jobbat med förra gången varje gång …utan jag kräver förnyelse hela 
tiden ….kommer en producent till mig och säger att nu ska jag göra det 
här projektet och jag vill ha den och den grafikern och den och den 
scenografen och den och den koreografen …så säger jag…min första 
fråga är alltid att det där bestämmer du själv men - har du jobbat med 
dem tidigare? – ja, jag är så himla nöjd med den och den och det går så 
bra – då säger jag: vem ska du byta då? om du har tre nyckelpersoner – så 
en måste du byta …du måste ta in en ny hela tiden …och det där är ju ett 
sätt att vitalisera …att tvinga folk att tänka i nya banor …att tvinga folk 
att våga chansa på nån´ ny…och emellanåt så har jag en producent som är 
mer riskbenägen än de andra …i vissa lägen får jag kämpa … jag har 
några som jag kämpar med hela tiden - som aldrig orkar byta….som helst 
bara jobbar kvar i sina gamla hjulspår… och det är inget bra av flera 
skäl…dels så höjer de alltid priset efter ett tag…och så blir de för dyra – 
de blir mycket dyrare än de andra…sen så slappnar de av och blir 
sämre…och sen så utvecklas inte programmen…utan ska vi kunna ligga 
på …kreativt på framkant och känna att vi gör bättre program än andra så 
måste vi våga att ta till oss nya talanger …vi måste våga låta 25-åringar 
få göra jobb som de inte har gjort…som de inte har erfarenhet från – för 
vem ska annars göra det? hur ska de kunna bli 40-åringar med 
erfarenhet? de blir dom ju aldrig…så jag vill blanda det där med 
erfarenhet och med nytänkande på ett sätt som gör att man inte riskerar 
projektet…" 

  
Jag menar att de här två citaten illustrerar att människor ses som viktiga för innehåll i den 
produktion företagen arbetar med. Bemyndigade medarbetare uppmuntras med hjälp av 
utbildning och erfarenhet att ta eget ansvar för innehåll i produktionen. I Kinetics fall rör 
det sig om att söka sig till den spetskompetens inom forsknings- och biotech-området som 
finns i en svensk stad. För UtvecklingTV är det fråga om att möjliggöra självutveckling 
för medarbetare genom ett medvetet drivet förhållningssätt. Min tolkning är att båda 
citaten indikerar att en medveten satsning på utbildade och erfarna medarbetare minskar 
behoven av centralstyrning med regler och kontrollsystem. Utveckling av förståelse och 
kompetens tycks i båda fallen i ske samspel mellan aktörer. I det ena fallet i ett "cluster" 
eller nätverk av specialister och i det andra inom en profession. De människor som agerar 
i dessa företags namn förutsätts ha en egen vilja, en egen uppsättning egenskaper, en 
förmåga att lyssna och förmedla erfarenheter. Deras handlingar uppfattas inte som 
förutsägbara utan det finns många faktorer som kan inverka på interaktionen mellan dessa 
komplexa aktörer.464 Det tycks från företagsledningarnas sida vara fråga om ett 
bemyndigande av aktörer i sociala system vilket förväntas ge utveckling, kreativitet, 

                                              
464 Johansson, 2001, s 53. 
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framåtskridande och förnyelse.465 Jag uppfattar att det är fråga in synsätt som inte inriktas 
mot en centralstyrd, planerad och kontrollerad utveckling.  
 
Jag ser också exempel på att de beskrivna företagen ingår i större sociala system som gör 
det svårt att på traditionellt sätt planera, styra och kontrollera verksamheterna. Två citat 
får illustrera vad jag menar. Det första kommer från VD i Pharma som talar om hur 
viktigt det är för honom att bygga upp ett förtroende och att etablera en kvalitetsstämpel 
för att kunna attrahera riskkapital till bolaget: 
 

"… vår plan är att gå in på börsen (….) … och det är för att få nytt kapital 
för att kunna fortsätta bygga upp företaget … och i det läget måste vi 
naturligtvis kunna visa att vi har lyckats inom företaget …bevisbördan 
faller ju mer och mer tillbaka på att vi kan göra det här i den här miljön 
som vi tidigare kunde göra inom stora företag…då blir det mer och mer 
viktigt att visa att substansen har kommit en bit på väg och att vi har 
samarbetsavtal o s v  (…) …de här samarbetsavtalen… säg att man skulle 
kunna sluta ett avtal … vi håller på och pratar med många olika företag så 
vi hoppas att vi ska kunna göra det så småningom ……säg att man skulle 
kunna sluta ett avtal med en av världens största läkelmedelsföretag som 
arbetar inom ett viktigt område…så blir det ju en kvalitetsstämpel på 
bolaget …vi har redan kvalitetsstämpel på bolaget eftersom de här 
investmentföretagen som har gått in … (….) … som ju är oerhört väl 
ansedda och som är duktiga på att placera sina pengar … nästa steg i 
kvalitetsmärkningen blir att visa att vi kan etablera ett 
forskningssamarbete med ett ledande företag." 

 
 Även VD för Medica talar om betydelsen av anseende för att kunna bli "börsfähiga": 
 

"…jag säger inte att det är för att legitimera men …när man går in på 
börsen …det är en startsträcka att förbereda bolaget även på andra sätt 
…att t ex  ha den styrelse som är bra ur en framtida aspekt och …jag 
säger inte att den som sitter nu inte är det…det är ett projekt i sig att gå 
till börsen som du måste planera i tid…sen …därför säger vi att vi 
påbörjar arbetet redan nu för att bli fähiga …sen får vi då se när vi går in 
och ansöker om det då …(…) … jag tror att det är mer än vad man tror 
det där …likadant vilka som sitter i styrelsen – vilka namn det är …" 

 
Jag menar att också dessa två citat visar på betydelsen av människor och mänskliga 
relationer även utanför själva bolagen. Gemensamma konstruktioner t ex  med aktörer på 
kapitalmarknaden tycks vara av vital betydelse för aktörer inom dessa utvecklingsföretag. 
Det tycks inte bara vara viktigt för dem att attrahera riskkapital utan också att visa att de 
"rätta" investmentbolagen satsar. Det ger en kvalitetsstämpel på bolagen liksom att "rätt" 
personer sitter i styrelsen. Jag föreställer mig att sådana konstruktioner kan ändras t ex  
genom ett antal spektakulära felplaceringar. Då dekonstrueras bilden av vilka investerare 

                                              
465 Detta för tankarna till Johnson, 1992, där han använder uttrycket bottom-up empowerment för att 
beskriva självstyrande grupper. Hans framställning tycks i huvudsak röra sig inom industriella 
föreställningsramar utom vad gäller den tidigare beskrivna "centralstyrningen". Jag uppfattar att hans 
argumentation i huvudsak riktas mot den men fortfarande inom ramen för vad jag beskrivit som en 
nytraditionell ekonomistyrning. 
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och investmentbolag som är de "rätta". Mitt intryck är att även kapitalmarknaden (som är 
viktig för biotech-företagen) fungerar som sociala system med aktörer som har egna mer 
eller mindra förutsägbara viljor och föreställningar och som det kan vara "lönsamt" att 
bearbeta för olika aktörer. 
 
Det här är bara några exempel som jag vill lyfta fram för att illustrera att aktörer och deras 
sociala samspel har betydelse för dessa bolags verksamhet. Jag har valt att helt kort visa 
på sådana aspekter vad gäller innehåll i produktion och förmågan att attrahera kapital. Det 
finns i den tidigare framställningen flera andra exempel som t ex  sättet att se på kalkyler, 
hur budget används o s v. Jag menar att det är fråga om en vilja att bemyndiga aktörer i 
flera av de beskrivna företagen. I UtvecklingTV formuleras det som en uttalad strävan 
och i de beskrivna biotech-företagen uttrycks det närmast som ett etablerat 
förhållningssätt. I företag som t ex  EntreprenörTV är mitt intryck att uppgivna arbetssätt 
har ett stort inslag av centralstyrning av tankar. Jag menar att det sker ungefär på det sätt 
som förespråkare för traditionell industri tycks föra fram som ett nytt sätt att styra i vad de 
uppfattar som en "förändrad värld". Det kan i praktisk tillämpning vara fråga om 
gradskillnader snarare än om artskillnader mellan bemyndigande av aktörer och 
centralstyrning av föreställningar. För mig går en skiljelinje dem emellan i att det 
förstnämnda lägger ansvar för "styrning" på aktörer medan det andra utgår från 
företagsledningar. 
 

Ett bemyndigande och en självstyrning 
 
Den nyare praktiska verksamhet som beskrivits tidigare i texten tycks i stor utsträckning 
röra sig om en stor mängd mänskliga aktiviteter. Det är därför svårt för mig att lyfta fram 
det kalkylerbara, det förnuftsmässiga och det kontrollerbara. Det är lättare att spåra 
förhållningssätt som jag kan koppla till mänskliga relationer, konstruktionsprocesser och 
vad jag tidigare betecknat som självstyrning. Detta går igen som något av en röd tråd i 
mina framställningar kring TV-produktionsbolagen och biotech-företagen. Mitt intryck är 
också att en del av utvecklingen inom tillverkningsindustrin tycks peka i samma 
riktning.466 Jag menar att detta tillsammans talar för att huvudinfluensen i större 
utsträckning än tidigare borde orienteras mot samhällsvetenskapliga grunder.467  
 
En sådan omorientering förutsätter en debatt kring grundläggande frågor d v s  kring det 
outtalade. Även annat som vanligtvis tas-för-givet och sådant som är synligt behöver 
debatteras. Jag menar att det är dags att inom de praktiskt orienterade delarna av området 
föra den typen av debatt (i den mån den inte redan förs).468 Det innebär en omprövning av 
några etablerade föreställningsramar och en vilja att konstruera andra föreställningar kring 

                                              
466 Till detta kommer en allmän utveckling inom samhället som enligt Johansson, 2001, s 54, innebär en 
sviktande tilltro till färdiga och beständiga lösningar samt ett ökat intresse för flexibla, kontinuerligt 
skapande och omskapande organisationer. 
467 Lindvall menar (Lindvall, 2002) att ekonomi- och verksamhetsstyrning i högsta grad är en 
beteendevetenskap. Det primära syftet är enligt honom att utveckla och förändra människors agerande. 
468 Den här avhandlingen får ses som ett inlägg i en sådan debatt. Jag har själv i  olika sammanhang (t ex  
seminarier) tagit ställning i den riktning som jag här argumenterar för.  
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ämnesområdet. Jag vill avsluta med att skissa på en tänkbar inriktning av en sådan debatt 
och gör det med hjälp av metaforen med svarta lådor som jag tidigare använt. Jag börjar 
("underifrån") med outtalat, fortsätter sedan ("uppåt") med för-givet-taget och avslutar 
("längst upp") med vad som skulle kunna vara synligt i den typen av konstruktioner.  
 

En omprövning av outtalade synsätt  
 
Jag föreställer mig att en debatt kring det som är outtalat rimligen får en paradigmatisk 
karaktär.469 En tänkbar inriktning på en sådan debatt skulle kunna vara om ekonomisk 
styrning i huvudsak bör ses som en teknisk eller social aktivitet. Kanske också om de 
parametrar som den använder är av naturbunden eller mänsklig karaktär. Debatten skulle 
kunna röra grundläggande frågor, för-och-emot och skiljeliner dem emellan. Tänkbart är 
också att den skulle föras i termer av både-och. Den skulle troligtvis också i stor 
utsträckning uppmärksamma socialkonstruktionism som ett alternativ eftersom den typen 
av synsätt under senare år i allt högre grad har färgat övriga delar av det 
företagsekonomiska området. Det vore konstigt om inte den pragmatiska inriktningen 
inom ekonomistyrningsområdet också skulle påverkas av detta.  
 
Jag kan tänka mig att debatten kring verklighetssyn och kunskapssyn skulle kunna föras 
ungefär på det sätt som jag diskuterat. Den här texten kan därför ses som ett inlägg i en 
sådan debatt och ett argument för en omorientering mot grundläggande synsätt med 
socialkonstruktionistisk inriktning. Jag tror också att en sådan debatt skulle glida över i ett 
ifrågasättande även av andra etablerade föreställningar d v s  över i vad jag tidigare 
beskrivit som för-givet-taget. 
 

En omprövning av för-givet-taget  
 
Nästa "nivå" för debatten skulle kunna röra sådant som skulle tas-för-givet efter det att 
huvudargumenten kring de stora skiljelinjerna tystnat. Debatten skulle då kunna föras 
kring konsekvenser av en omorientering mot socialkonstruktionistiska ideal. Frågor kring 
hur verkligheten kan uppfattas om den inte ses som objektiv skulle kunna ställas. Frågor 
kring ontologisk idealism skulle troligtvis komma upp liksom i vilken utsträckning som 
verkligheten ska anses konstruerad. Frågor kring kunskapssyn skulle säkert också ställas. 
Om kunskap inte ses som objektiv och individoberoende hur kan den då uppfattas? Hur 
sker konstruktion av kunskap? Därifrån är steget inte långt till att debattera innebörder i 
och skillnader mellan information och kunskap.  
 
Tänkbart är också att debatten skulle kunna röra konsekvenser av att nyansera 
systemsynsätt. Vad innebär det att se på det som sker i företag som mänskliga relationer 
och konstruktioner? I vilken utsträckning rymmer sådana synsätt nätverk, cluster och 
virtuella organisationer? Jag föreställer mig också att frågor skulle kunna ställas kring 
konsekvenser av att ifrågasätta föreställningsramen planering, styrning och kontroll 

                                              
469 Jfr Kuhn, 1970. 
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(feedback). Vad händer om vi överger tron på t ex  att ledningen styr, att det finns 
naturliga och givna orsaks-och-verkan samband och att styrning sker inom 
företagsgränser? Hur skulle ett bemyndigande av aktörer kunna ersätta detta?  
 
Frågor kring en mänsklig rationalitet skulle troligtvis också debatteras. Ett bemyndigande 
av aktörer förutsätter en idé eller filosofi i företag.470 Hur hantera en mänsklig rationalitet 
som förutsätter att både mål och medel synliggörs? Frågor kring effektivitet skulle säkert 
också komma upp i samband med detta som t ex vilken typ av effektivitet som 
eftersträvas och hur den kan synliggöras? 
 
Det här är bara några exempel på den typ av frågor som jag föreställer mig skulle 
debatteras. Frågor och svar i en sådan diskussion blir med nödvändighet skiftande och 
kanske också motsägelsefulla eftersom de är en del i en ständigt pågående 
konstruktionsprocess kring området. Aktörer skulle troligtvis söka mening i nya 
gemensamma konstruktioner som de efterhand inte längre behöver debattera. Locket på 
svarta lådor skulle stängas och utgöra en del av det-för-givet-tagna eller med andra ord 
bilda det gemensamma forum som ett ämnesområde innebär. 
 

En omprövning av synligt 
 
En omprövning av det tidigare outtalade och för-givet-tagna som innebär en större grad 
av orientering mot socialkonstruktionismen får också konsekvenser för det synliga inom 
huvudinfluensen. Jag föreställer mig t ex  att det innebär att andra ord, begrepp och 
modeller får ökad uppmärksamhet liksom att ämnesområdet får en annan tyngdpunkt. Jag 
ska ge några exempel på vad jag menar med detta. 
 
Begrepp som bemyndigande av aktörer och självstyrning kan komma att synliggöra 
huvudriktningen i den skissade omorienteringen. Det innebär ett synliggörande av aktörer 
och av aktörers handlingar som gör att den ekonomiska styrningens subjekt och objekt 
också förändras jämfört med tidigare. Traditionella synsätt går i stor utsträckning ut på att 
företagsledningar (subjekt) strävar efter att styra beteenden (objekt). Med 
socialkonstruktionistiska utgångspunkter utformar bemyndigade aktörer (subjekt) en 
självstyrning (objekt) i samspel med andra aktörer (subjekt) och inom vissa givna ramar. 
Jag föreställer mig att detta synliggörs bl a  i ett förändrat ordbruk. 
 
Jag kan tänka mig att det t ex  innebär att inriktningen på en sådan ekonomisk styrning 
synliggörs i andra typer av definitioner jämfört med tidigare. Det torde bli fråga om 
definitioner där mål och idéer ingår och där aktörer beskrivs som bemyndigade att agera 
och handla i företags namn i olika sammanhang. 
 
En annan konsekvens av omorienteringen torde bli att (lednings)information inte i samma 
utsträckning som tidigare ses som ett medel för styrning. Jag kan tänka mig att en 

                                              
470 Lindvall, 2002, använder ordet idédimension när han talar om vägledande och mänskliga 
föreställningar. 
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aktörsorienterad självstyrning i större utsträckning kopplas till kunskap, självutveckling 
och självförverkligande.  
 
En större grad av aktörsorientering torde också innebära att tyngdpunkten inom det 
synliga förändras. Rent allmänt tror jag att den tidigare fokuseringen mot siffror, 
mätbarhet och sifferbaserade modeller omprövas. Modeller som t ex  kalkyler, budget och 
redovisning kommer att finnas även i framtiden men betydelsen av dem kan komma att 
omprövas. Jag föreställer mig att sådana modeller därmed får en mindre central position. I 
centrum för intresset torde istället stå kunskaps- och kompetensfrågor. I första hand torde 
intresset fokuseras kring t ex  vilken typ av kunskap som behövs och hur siffermodeller 
kan bidra till den. Jag föreställer mig att användning av kvantifieringar kommer att 
fortsätta men att de också kommer att granskas av bemyndigade aktörer utifrån ett 
självstyrningsperspektiv. Siffror och siffermodeller torde ingå som en del i ett större 
underlag för att skapa förståelse för bemyndigade aktörer. 
 
Det här är bara några exempel på vad en omorientering skulle kunna innebära för det 
synliga. Med socialkonstruktionistiska utgångspunkter skulle den ekonomiska styrningen 
ses som en mänsklig aktivitet och jag föreställer mig därför att den i högre grad än 
tidigare skulle synliggöra aktörer och vad jag kallat det oproblematiska. 
 

5.  Till sist  
 
Människor i företag kommer självfallet även i fortsättningen att använda siffror för att 
förstå och uttrycka ekonomiska aspekter. Monetära effekter av agerande kommer även 
fortsättningsvis att uttryckas med hjälp av siffror. Beräkningar av olika slag förblir viktiga 
liksom att förstå deras begränsningar. Företagande förblir en mänsklig aktivitet där 
människors föreställningar, tankar och behov möts. Vad som sker i företag kommer även i 
fortsättningen att styras av samspelet mellan människor och inte av någon naturlag. Jag 
anser därför att det är dags att gå vidare inom ämnesområdet genom att debattera 
konsekvenserna av detta. 
 
Mitt inlägg i en sådan debatt är att det är dags (i den mån synsättet inte redan är etablerat) 
att i större utsträckning än tidigare att utgå från samhälls- och beteendevetenskapliga 
synsätt. Jag menar att socialkonstruktionistiska utgångspunkter lyfter fram aspekter kring 
ekonomisk styrning som bidrar till att skapa förståelse för moderna verksamheter. Det är 
fråga om synsätt som ger utrymme för både siffermodeller och system liksom för 
utveckling av det möjliga, en ständig utveckling och ett lärande, för känsla och intuition 
och av andra (traditionellt) "mjuka" faktorer som ingår i ett bemyndigande av människor. 
I min föreställningsvärld är alltså både siffermodeller och beteendeaspekter exempel på 
socialt konstruerade och "hårda" aspekter.471 Min uppfattning är alltså att detta bör kunna 
lyftas fram som ett nödvändigt alternativ till de föreställningar som utifrån 

                                              
471 Jag ser dem som "hårda" i den meningen att innebörden delas av ett flertal aktörer och att de därmed 
utgör en grund för en förståelse (på samma sätt som "fakta" i en värld grundad på naturvetenskapliga 
ideal) 
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naturvetenskapliga grunder anser sig kunna skilja mellan "hårda" (värderingsfria eller 
objektiva) och "mjuka" (fyllda av värderingar eller mänskliga) aspekter.  
 
Min föreställning är alltså att både traditionellt "mjuka" och "hårda" aspekter ryms inom 
en ekonomisk styrning som utgår från samhällsvetenskapliga synsätt. Med en sådan 
utgångspunkt ses även t ex  siffermodeller som socialt konstruerade medan de med en 
naturvetenskaplig grund mer eller mindre ses som fakta. Den avgörande skillnaden för 
mig är att sociala konstruktioner är öppna för förhandling, påverkbara av människors 
föreställningar och föränderliga över tiden medan fakta ofta betraktas som statiskt givna 
och icke-förhandlingsbara. För mig är det alltid möjligt att med socialkonstruktionistiska 
utgångspunkter öppna några "svarta lådor" och kritiskt granska innehåll i sådant som tas-
för-givet och som är outtalat på det sätt jag här har gjort. I en naturvetenskaplig 
föreställningsvärld med naturliga samband, optimala lösningar och modeller torde det 
vara svårare att omvärdera gemensamma utgångspunkter om de ses som oproblematiska 
fakta. 
 
För mig är siffror och olika slag av monetära beräkningar lika viktiga som 
beteendeaspekter. Jag ser båda aspekterna som socialt konstruerade och menar därför att 
det inte finns något motsatsförhållande mellan dem. Båda aspekterna behöver 
uppmärksammas inom huvudinfluensen eller för att återknyta till ämnesbärare D: 
 

"….vi talar om två sidor i en organisations verksamhet. Vi kan tala om 
den kvantitativa och den kvalitativa sidan eller jag brukar använda 
begreppen hårt och mjukt. Vi kan tala om den hårda sidan där det är 
möjligt att mäta relativt objektivt. Man eftersträvar objektivitet och klara 
gränser, man ska kunna mäta, man ska kunna värdera, man ska kunna ha 
goda underlag för att avgöra vad som är bra eller inte. Och den andra 
sidan som är den kvalitativa eller jag talar gärna om den mjuka sidan. 
Som handlar om människor, i motsats till den hårda som då är system. 
Som handlar om idéer och visioner och föreställningar och kvalitet. Det 
är alltså .... som per definition är svårt att ...att värdera. När den här mjuka 
sidan nu får större och större .....man erkänner betydelsen i större och 
större utsträckning... (…) Det blir naturligt att säga att det räcker inte att 
inskränka styrningen då i en organisation eller i ett företag till det som är 
mätbart  i ekonomiska termer eller kanske ens mätbart på ett objektivt 
sätt, utan att vi måste utveckla det här vidare. Och det tror jag är 
anledningen till att man vidgar begreppet ekonomistyrning. För det blir 
för snävt att begränsa det till budgetering, kalkylering och redovisning 
eller vad det är för någonting...det som är monetära biten. Jag tycker att 
jag ser en sån tendens. Vi kan ju titta på det här begreppet 
ekonomistyrning består av två ord. Det är ekonomi och det är styrning. 
Och ekonomi .....båda begreppen har då definierats många gånger om, där 
ekonomi t ex  har sagts att det är fråga om hushållning med begränsade 
resurser. En klassisk definition. Men där förekommer faktiskt inte ....det 
står inte någonstans eller sägs inte klart ut att det ska vara värdering eller 
mätning i monetära enheter. Hushålla med resurser kan man ju göra utan 
att kunna mäta det på det sättet. Alltså skulle ekonomi kunna vara 
vidare...då får jag säga att vi, därför att jag tillhör den gruppen som vill se 
ekonomistyrning mycket bredare. (…) …att jag ser styrning i 
organisationer och ekonomistyrning som nära nog samma eller identiska 
begrepp. Jag tycker också att det är intressantare och kanske mera 
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fruktbart att prata om och resonera om styrning än att resonera om 
ekonomistyrning i snäv mening…"  

 

Konstruktionen fortsätter 
 
Ett ämnesområde består av mänskliga föreställningar. Flera av dem delas av ett större 
antal aktörer. En etablerad föreställningsram kring ekonomisk styrning beskriver jag som 
en huvudinfluens och en ingenjörskonstruktionism. Inom den tycks aspekter som rör olika 
former av mänskligt agerande ses som mer eller mindre oproblematiska. De ses som 
mjuka eller informella aspekter som i stor utsträckning definieras bort och lämnas åt 
sidan. Fokusering sker istället främst på effekter av mänskligt agerande (i rapporter, 
nyckeltal och indikatorer) och mätbarhet i monetära termer. Formella aspekter som 
system, koncept och fastslagna strategier är viktiga. Människors agerande ("det 
oproblematiska") tycks styras av någon dunkel naturlag eftersom outtalade och 
grundläggande föreställningar utgår från naturvetenskapliga ideal. Ämnesområdet tycks 
vara en av de sista fästena inom det företagsekonomiska området med en huvudinfluens 
färgad av sådana ideal. 
 
Jag argumenterar för en förnyelse av huvudinfluensen i en viss riktning. Samtidigt är jag 
medveten om att de föreställningar som etableras inom området i framtiden också 
kommer att påverkas av bl a  idéer och föreställningar i samhället i stort och av 
utvecklingstendenser inom det övriga företagsekonomiska området. Detta skulle t ex  
kunna innebära att intressen som verkar för en "ekonomisering" och en effektivisering av 
samhällets olika delar ser huvudinfluensens ekonomiska styrning som ett användbart 
verktyg. Det torde tala för att det även i fortsättningen skulle finnas utrymme för en typ av 
ingenjörskonstruktionism med pragmatisk inriktning. Mitt intryck är emellertid att 
utvecklingen inom det företagsekonomiska området under senare år innebär en inriktning 
där människor och mänskligt beteende i större utsträckning lyfts fram d v s  där det hittills 
"oproblematiska" hamnar i fokus. Detta styrker mig i min argumentering kring ett större 
inslag av grundläggande synsätt som bygger på  socialkonstruktionism. 
  
Förnyelsen inom det företagsekonomiska området under senare år innebär som jag ser det 
ett anammande av samhällsvetenskapliga grundläggande synsätt. Inom t ex  
organisationsteorin ses detta som närmast självklart och som en s k mainstream-
uppfattning. Inom delar av ekonomistyrningsområdet har också en debatt och förnyelse 
ägt rum under ungefär samma tidsperiod men på ett annat plan. Mitt intryck är att den 
snarast har gällt tillämpningar, system och modeller medan grundläggande synsätt inte har 
omprövats i någon större omfattning. Detta gör att jag kallar förnyelsen för nytraditionell. 
Mitt intryck är som jag tidigare sagt att den s k  huvudinfluensen har en bit kvar i det 
"omtänk" som företagsekonomin i stort genomgår och har genomgått. Jag ser mig själv 
som en del i en sådan förnyelseprocess och anser att de empiriska delarna i mina två 
studier styrker min uppfattning om inriktningen på den.   
 
Jag argumenterar alltså för en viss typ av utveckling bl a  utifrån mina beskrivningar av 
några företag i nyare branscher. Jag tilltalas av att där tycks finnas en tydlighet kring en 
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övergripande spelplan och dess gränser. Samtidigt uppfattar jag att det också finns inslag 
som går ut på ett bemyndigande av människor och deras förmåga att själva ta beslut kring 
det egna agerandet och dess ekonomiska konsekvenser. Mitt intryck är att i dessa företag 
uppmärksammas medvetet det hittills "oproblematiska" genom att kommunicera och hålla 
konstruktionsprocesser igång där entreprenörsanda, kreativitet, förnyelse och kompetens 
står i fokus. Jag tror att en modern ekonomisk styrning bör betona sådana processer och 
därför också utgå från samhällsvetenskapliga ideal där mänskligt agerande är centralt och 
inte något "oproblematiskt" och naturbundet.  
 
För mig finns det några påtagliga mönster i framställningarna kring de olika företagen. 
Jag vill gå så långt att jag beskriver dem som "nya och alternativa system för ekonomisk 
styrning". De är system av en annan art än vad etablerade föreställningar vanligtvis står 
för. I dessa mönster utgör ramtänkandet en viktig grund. Med det menar jag att ekonomi i 
meningen tillgängliga pengar konstruerar (påverkbara) handlingsramar (spelplaner). 
Tillgången på pengar styrs av det förtroende som kan skapas hos olika typer av marknader 
(som t ex  uppdragsgivare eller finansiärer). Inom detta ramtänkande ger mina empiriska 
framställningar exempel på olika mönster som uppmuntrar och möjliggör en självstyrning 
(själva spelet). Det är fråga om förhållningssätt och mönster som etableras på ett 
systemliknande sätt. Några exempel på sådana är: 
 
• att minimeringen av fasta kostnader "sätts i system"  
• att kreativitet, utveckling och förnyelse av medarbetare "sätts i system"  
• att milestones och verksamhetsfaser "systematiskt" används för att stämma av 

framåtskridande eller stagnation ("känsla av fart"). 
 
Jag menar alltså att en ekonomisk styrning utifrån konstruktionistiska utgångspunkter 
synliggör "nya typer av system" som ryms inom en pragmatisk orientering av 
ämnesområdet. Jag ser dem som fullgoda alternativ till många av de traditionella och 
nytraditionella styrsystem som idag används. 
 
Mitt sätt att argumentera har varit att "öppna ett antal svarta lådor". Det har inte skett 
godtyckligt utan med en viss inriktning. Jag argumenterar för ett större inslag av 
grundläggande samhällsvetenskapliga synsätt eftersom jag inspireras av och utgår från 
sådana. Min mänskliga förmåga har satt gränser för hur många lådor som jag har kunnat 
glänta på. Samtidigt har jag ställts inför frågor som: Hur många lådor är det meningsfullt 
att öppna och samtidigt tala om ett ämnesområde? Var går gränser för hur mycket som 
kan ifrågasättas och debatteras utan att helt överge vad som är de gemensamma 
konstruktioner som formar området? Vilka konstruktioner är de bärande? Hur betydande 
är huvudinfluensen? Är området redo för nya bärande konstruktioner? De flesta sådana 
frågor lämnar jag obesvarade.  
 
Jag resonerar inte heller kring t ex  vad som är värt att öppna eller vad som händer om vi 
byter ut några grundläggande lådor. Jag har undvikit ett stort antal frågor av typen: Tål 
ämnesområdet t ex  en uppdelning i en pragmatiskt orienterad ingenjörsinriktning och en 
teoretiskt orienterad beteendeinriktning (en praktiskt och en teoretisk del)? Ryms båda 
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delarna i ett ämnesområde som tidigare? Hör det hemma inom företagsekonomin eller bör 
det ha sin hemvist inom teknikorienterade ämnen? Vad bör det kallas i framtiden? 
 
Mitt syfte har delvis varit att väcka tankar, argumentera för en viss inriktning och lyfta 
fram några intressanta frågor som rör ämnesområdet. Dess inriktning, innehåll och öde 
kommer att formas av de gemensamma konstruktioner som skapar mening för framtida 
aktörer inom området …….. 
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Intervjuer 
 

i första huvuddelen 
 
Tolv akademiker vid högskolor och universitet i Sverige intervjuades under slutet av 
1997 (2 st) och under våren 1998 (10 st) om sin syn på ämnesområdet 
ekonomistyrning. 
 

i andra huvuddelen 
 
Två VD-personer i TV-produktionsbolag intervjuades dels i slutet av 2000 och i mars 
2001. Intervjuer med de fyra VD-personerna i biotech-företag gjordes under perioden 
januari till april 2001.  
 

Övriga källor 

Några viktigare internetkällor i första huvuddelen 
 
Ekonomiutbildningar inom Norden: http://www.abo.fi/norden/ekonom/ekonomi.htm#S 
 
Bibliotekssystemet Libris: http://www.libris.kb.se/avancerad.sokning.html 
 
Ekonomistyrningsverket: http://www.esv.se 
 
Högskoleförordningen: http://www.hsv.se/verksamhet/lagar/forordning/kap4.htm 
 
 

Några viktigare internetkällor i andra huvuddelen 
 
Medverkande företags hemsidor 
 
Artiklar kring den s k  nya ekonomin http://www.e-handel.idg.se 
 
Börsens branschindelning http://www.stockholmsborsen.se 
 
Forum för utvecklingsföretag http://www.connectsverige.se 
 
Organisationen Svenskt Näringsliv (f d  SAF och Sveriges Industriförbund) 
http://www.svensktnaringsliv.se 
 
Uppfattningar kring målstyrning  http://arbkonsult.com/p_malstyrning.html 
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Figurer  
 

i första huvuddelen 
 
Fig. 1. Semantisk distinktion    (s  48) 
Fig. 2. Uppdelning i etikett och tankeinnehåll  (s  49) 
Fig. 3. Fortsatt disposition   (s  56) 
Fig. 4. Utveckling av tankeinnehåll   (s  128)  
 

i andra huvuddelen 
 
Produktion av hälsa 
 
Fig. 5. Mind-map för Pharmas verksamhet   (s  217) 
Fig. 6. Tidsåtgång för utveckling av ett läkemedel  (s  218) 
Fig. 7. Faser vid utveckling av läkemedel  (s  219) 
Fig. 8. Kostnadsutveckling vid framtagning av läkemedel (s  220) 
Fig. 9. Affärsmodell för Thera   (s  233) 
Fig. 10. Kullvéns illustration av värdekedja  (s  242) 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Brev till ämnesbärare (första huvuddelen) 
 
   December  -97 
 
 
 
    
 
   Brev till dem som senare kom 
   att benämnas ämnesbärare 
 
 
 
 
Intervju 
 
Jag är doktorand i företagsekonomi vid KTH s institution för byggd miljö i Gävle med 
professor Birger Ljung som handledare. För närvarande genomför jag en serie 
intervjuer med ledande ämnesföreträdare inom området ekonomistyrning som ett led i 
mitt licentiatarbete.  
 
Mitt intresseområde är ekonomistyrning. Jag uppfattar att det pågår en utveckling 
inom ämnesområdet. Inriktningen på utvecklingen verkar vara splittrad. 
Ekonomistyrning tycks ha blivit ett begrepp som kan vara ”allting”. Ämnesområdet 
knyts inte längre självklart till budgetering, kalkylering och redovisning. En förnyelse 
kan skönjas där synsätt hämtas från beteendevetenskaper där aspekter som förståelse 
och agerande ses som viktiga aspekter inom ekonomistyrningen. Ämnesområdet har 
därför inte längre en självklar innebörd och jag ställer mig frågan: Vad ses som 
ekonomistyrning idag? 
 
För att belysa denna frågeställning vill jag bl a  söka svar inom ämnet. Som ett led i 
detta skulle jag vilja genomföra en intervju med Dig där huvudfrågan är: Hur ser Du 
på ämnesområdet ekonomistyrning? Själva intervjun beräknas ta ca  1 till 1,5 timme. 
 
Jag hoppas att Du har möjlighet att avsätta tid för en intervju och ber att få återkomma 
per telefon inom några dagar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Stig Sörling 
doktorand KTH 
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Bilaga 2. Presentation av de avsnitt varifrån citat kring 
ekonomistyrningens kärna hämtats (första huvuddelen) 
 
Tema - 6. Ett försök att fånga ekonomistyrningens kärna 
 
 
”Kärnan kan man väl säga ändå ligger i de här formella styrmedlen.” (ÄF) 
 
Citatet är hämtat ur detta avsnitt:  
 
(Kärnan kan man väl säga ändå ligger i de här formella styrmedlen. Det är klart att det 
gör det. På ett eller annat sätt så landar man i mätningar av ekonomin i 
verksamheterna. Det är kärnan, men vad som nu har hänt, det är att betydelsen av dels 
de här andra styrmedlen har ökat också då att deras innehåll har förändrats över tiden. 
Att vi på det sättet har fått en annorlunda karaktär på de här diskussionerna. Jag har 
inte nämnt tidigare men det är ju också tydligt utav ämnesutvecklingen att det här med 
val av organisatorisk struktur är också ett styrmedel .....Det har ju varit tydligt 
egentligen ända sedan 60-talet. När man just började se på de här gamla 
funktionsorganisationerna och att de fungerade mindre bra, att man måste gå över till 
resultatenheter och divisioner och liknande. Det är klart att själva strukturvalet är ju då 
i sig ett styrmedel. På samma sätt som själva styrmedlen i sig.) 
 
”Och ekonomistyrning, ekonomisk styrning för mig, är alltså styrning med 
hushållningsrelevant information.” (ÄE) 
 
(…min slutsats så långt är alltså att det kommer in styrning där hushållningsrelevant 
information, brukar jag kalla det för, är det vi egentligen behöver. Och 
ekonomistyrning, ekonomisk styrning för mig, är alltså styrning med 
hushållningsrelevant information. Må det vara kilo som det ofta har varit i Sandvik och 
Fagersta, eller ton kanske snarare,  eller om det är timmar, eller om det är kunders 
köpkraft som är knapp, eller om det är uppmärksamhetsutrymme på internet eller vad 
det nu kan vara för någonting.) 
 
”Ja, säg EP, M-plan, .... variabilitetsredovisningen då.” (ÄB) 
 
(… om man tar redovisningen med M-planen t ex,  som mycket fortfarande bygger 
på..(….)Ja just det, EP ja. Sedan har det varit viss utveckling, det här med RP, det ser 
jag ju mer som .....ja kopplingen mellan den då nya datatekniken och redovisningen. 
Den kanske är en innovation i sig. Sen´ ser jag väl den här Madsenska-skolan, 
variabilitetsredovisning, som en stor innovation egentligen. (….) Jaa, om man lägger 
ihop det med EP, så var det ju mycket av jobbet som Cooper och Kaplan gjorde. 
Mycket av jobbet var ju gjort tidigare. Sen´ har man ju ett räntabilitetstänkande också, 
som har utvecklats. (….) Det är de tre dominerande idéerna tror jag som har funnits då. 
(….) Ja, säg EP, M-plan, .... variabilitetsredovisningen då.)  
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”…att du fångar upp olika aktiviteter, olika delar av verksamheten….. och i den 
beskrivningen så kommer du någonstans där du börjar sätta in pengarna och siffrorna 
och värderingar i pengar.”  (ÄL) 
 
(Men ekonomistyrning för mig är…. kärnan är, när du kommer inifrån, nerifrån i ett 
företag…. att du fångar upp olika aktiviteter, olika delar av verksamheten….. och i den 
beskrivningen så kommer du någonstans där du börjar sätta in pengarna och siffrorna 
och värderingar i pengar. Det är då det blir ekonomistyrning annars är det bara vanligt 
styrning.) 
 
 
”…budgetering, performance measurement, olika prestationsmätningssystem, det är 
också stort...(….) Ja, incentive systems, belöningssystem av olika slag...”  (ÄA) 
 
(Ja ämnesmässigt så är det mycket kring budgetering , ja det har väl alltid funnits. Det 
dyker alltid upp. (….) …budgetering, performance measurement, olika 
prestationsmätningssystem, det är också stort...(….) Ja, incentive systems, 
belöningssystem av olika slag...(….).  Det har det varit så långt tillbaka som jag har 
följt och det finns fortfarande mycket kring detta. De tre är stora, de är alltid med, och 
har funnits, med kanske lite olika infalls.....) 
 
”Att göra ekonomin i verksamheten synlig med hjälp av ekonomiska modeller. ” (ÄC) 
 
(Jag tror att det vi håller på att fumla med, det handlar om att modellera ekonomiska 
konsekvenser utav aktiviteter. Det gjorde man, det var enkelt förr i tiden då med 
kontoplaner och kontoklasser. De är uppbyggda som flöden, med material in och 
färdiga produkter ut. Det finns en slags modell i detta och dom här kontoplanerna var 
avsedda för att underlätta för dom som konterade. Sen har det förskjutits mot 
rapporter. Rapporter som är relevanta för beslutsfattare. Hela tiden är det fråga om att 
beslutsfattarna ska se ekonomin i verksamheten. Att göra ekonomin i verksamheten 
synlig med hjälp av ekonomiska modeller.) 
 
”…vad ska jag nu ha för system och handlingsregler i ordets vidare mening för att 
kunna påverka detta .. det är för mig ekonomistyrning.”  (ÄJ) 
 
(För mig är det ju så att ekonomistyrning det handlar om att alla handlingar i ett 
företag har ju på nåt sätt en ekonomisk .... dom flesta har en ekonomisk dimension i 
den bemärkelsen att en del resurser som går åt eller handlingar som man vidtar får 
konsekvenser i finansiella termer eller vad som helst... och då gäller det att så att säga 
ägna sig åt att försöka nå så att säga, att ha ett ekonomiskt .. att uppnå ett tillstånd som 
är rimligt vad gäller just ekonomi i dess mest grundläggande bemärkelse d v s  någon 
rimlig balans mellan vad man får ut och det man ger upp, vilket ju är grundinnebörden 
i ekonomi,  och då behöver man fundera över vad ska jag nu ha för system och 
handlingsregler i ordets vidare mening för att kunna påverka detta .. det är för mig 
ekonomistyrning och till den delen kommer ju då sådana system och sådana rutiner 
som man då har i ordets vida mening.) 
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”…det finns en kärna i det här att försöka förstå hur ekonomiska styrtal, i mer eller 
mindre vid mening, kan användas för att påverka beteenden i en organisation.”  (ÄI) 
 
(…jag skulle väl säga att kärnan är väl ändå att det vi gör handlar om att försöka, om 
vi pratar vanliga företag, att det handlar om att se till att företaget på lång sikt tjänar 
pengar. Det är ju kärnan i ekonomisk styrning. Kan du utforma ett styrsystem och 
jobba med de här ekonomiska måtten så att vi tjänar pengar och det andra är ett viktigt 
komplement, för att du tidigt ska se vart du är på väg. (….) Jaa, det finns en kärna i det 
här att försöka förstå hur ekonomiska styrtal, i mer eller mindre vid mening, kan 
användas för att påverka beteenden i en organisation och få det.. och få en stor 
organisation att agera åt det hållet man vill.) 
 
”....Ekonomisk styrning, för mig, är i första hand knutet till de måttstorheter man 
mäter målen i. ” (ÄG)  
 
(....Ekonomisk styrning, för mig, är i första hand knutet till de måttstorheter man mäter 
målen i. Men det mest påtagliga som man ser av ekonomisk styrning det är ett antal 
medel med vilket man försöker uppnå det här. De medlen de används ju delvis ofta för 
helt andra syften.  ......vi behöver ofta ha in produktionsdata, vi behöver ha in 
marknadsdata, inte bara av vad vi säljer utan också av vad vi skulle kunna sälja. Alla 
möjliga sådana här data behövs ju också för den ekonomiska styrningen. Många skulle 
säja att det är ju inte ekonomiska mål ...neej, men det är ....det leder mot det här som 
man behöver för att nå de ekonomiska målen. Ett medel.)  
 
”…kärnan är att hitta balansen mellan kvalitativt och kvantitativt.”  (ÄD) 
 
(Där kan man angripa det från olika håll och perspektiv och jag är säker på att många, 
(….) skulle säga att - javisst den traditionella ekonomistyrningen, med redovisning, 
budgetering, kalkyler och så där - det som kan mätas i ekonomiska enheter och som 
leder fram till ...bra mått för att påverka ett företags lönsamhet eller ekonomi, i snäv 
bemärkelse i alla organisationer, det är det som är kärnan i ekonomistyrning. Det är en 
traditionell bild. Och sen finns det då andra som inte skulle hålla med om detta, och 
skulle säga då att kärnan i ekonomistyrning det är ju .... handlar om - vad har vi för 
möjligheter att påverka en organisation, ett företag i en viss riktning. Arbeta på ett sätt 
så att vi kommer närmare målen. Och då blir det faktiskt inte ....det här blir en viktig 
del men det blir snarare så att kärnan är att hitta balansen mellan kvalitativt och 
kvantitativt. Mitt sätt att se, jag menar då att det är kärnan egentligen, att 
medvetenheten om den hårda och den mjuka sidan, att hitta balansen där emellan... 
därför att det upplever jag som så oerhört viktigt för att nå de här målen...att bli 
framgångsrik. Och det är inte fråga om varken eller utan båda behövs.) 
 
”Kärnan är .... resurser...hur de styrs mot sina strategiska mål ... och hur de används 
effektivt.” (ÄH) 
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(Kärnan är .... resurser...hur de styrs mot sina strategiska mål ... och hur de används 
effektivt. Alltså relationen mellan input och output. Jag tror att det är kärnan, sen kan 
du mäta det i kronor, du kan mäta det i antal...men jag har alltid sett det som att du 
översätter det i kronor bara för att du vill ha samma mått på båda sidor. Går du till 
SKF så mäter man ton rör, på ena sidan, antal kullager på andra sidan. Det är klart att 
man vill översätta det till pengar då, så att du kan ställa det mot varandra. Men där är 
ju ...där är väl kärnan, men sen kan man ju aldrig...(….) så är ju människan alltid med. 
Då kommer de där beteendeaspekterna. Hur reagerar de här människorna? Så att de 
kan läsa en rapport sen (….) Och för mig ingår beteendeaspekter i ekonomistyrningen. 
Men det är ju ledarskapsfråga lika gärna.) 
 
”Att man styr med hjälp av ekonomiska mål eller mot ekonomiska mål med s a s  
ekonomiska termer. ” (ÄK) 
 
(Sen´ som jag ser ekonomistyrning så ligger jag nog åt det traditionella hållet lite 
mera. Att man styr med hjälp av ekonomiska mål eller mot ekonomiska mål med s a s  
ekonomiska termer.  Det är det som liksom är ekonomistyrning för mig. Sen´ tenderar 
det väl att bli ett annat nu. Att man styr ekonomi genom andra saker så att säga. Så att 
medlen för att styra blir kanske fysiska mått och lokal ekonomi och sånt´ där. Men 
man styr mot ekonomi till syvende og sisd på nåt sätt.)  
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Bilaga 3. Förenklad modell för konstruktion av rapporten (första 
huvuddelen) 
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