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Sammandrag: Litteraturen påpekar att företag som är verksamma i osäkra 

omgivningar och som positionerar sig strategiskt på ett visst sätt kan vara i behov av 

olika ekonomistyrningssystem för att uppnå en hög organisatorisk 

prestationsförmåga. Utgående från en distinktion av ekonomiska styrmedel i antingen 

formella eller informella visar dock att de tidigare empiriska bevisen är motstridiga 

och den tidigare forskningen uppvisar både positiva och negativa samband mellan 

omgivningsosäkerhet, strategisk positionering, formella och informella styrmedel samt 

organisatorisk prestationsförmåga. För att undersöka denna relation utfördes en 

enkätundersökning i svenska tillverkningsföretag med minst 100 anställda. Själva 

resultaten analyserades med en så kallad ”path analysis”, vilket inbegriper både 

korrelations- och regressionsanalys. Principalkomponentanalys användes även. 

Resultaten på basen av 111 responser indikerar att företag som följer en mera 

differentieringsorienterad strategi kan använda sig av fasta budgetmål (formell 

styrning) och förlita sig på ekonomiska styrmedel som baserar sig på information med 

bred fokus, det vill säga information som är av extern, icke-finansiell och 

framtidsorienterad karaktär (informell styrning) i syftet att uppnå bättre 

organisatorisk prestationsförmåga. Dock påträffades inget signifikant positivt 

samband mellan fasta budgetmål och prestationsförmåga. Det verkar ändå som om 

företag kan förlita sig samtidigt på både formella och informella styrmedel och att 

dessa kan komplettera varandra då företag följer en given strategi för att uppnå bästa 

möjliga prestationsförmåga. Däremot antyder resultaten att omgivningsosäkerhet inte 

skulle ha en inverkan på varken användningen av ekonomistyrning med en bred fokus, 

fasta budgetmål eller prestationsförmåga. 
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1 INLEDNING 

1.1. Problemområde 

Hoque (2006:164) konstaterar att företag som är verksamma i olika branscher och 

omgivningar har olika strategiska prioriteter och är därmed i behov av olika 

ekonomistyrningssystem för att förbättra den organisatoriska prestationsförmågan. 

Det senaste årtiondet har intresset i prestationsförmåga (eller effektivitet) ökat 

märkbart vilket bevisas av den stora mängden litteratur kring ”benchmarking”, ”total 

kvalitet” och ”balanced scorecard”. Dessa innefattar så väl icke-finansiella som 

finansiella mått och fokusen har på sistone varit på mått som mäter företagets 

intellektuella kapital. Den ökade uppmärksamheten gentemot prestationsutvärdering 

återspeglar det ökade trycket företagen har för att förbättra sin prestationsförmåga 

(Hoque 2004).  

Litteraturen påpekar att företag som är verksamma i olika omgivningar kan vara i 

behov av olika ekonomistyrningssystem för att uppnå en hög organisatorisk 

prestationsförmåga (Hoque 2004). Burns och Stalker (1961:104), Galbraith (1973: 8-11, 

31-34) och Ouchi (1977, 1979) särskiljer mellan styrmedel som är antingen formella 

eller informella. Formella styrmedel baserar sig på formella regler, standardiserade 

operativa processer och rutiner medan informella styrmedel är mer flexibla, responsiva 

och involverar mindre regler samt standardiserade processer (Chenhall 2003).  

Det hävdas allmänt att omgivningsosäkerhet har en negativ inverkan på användningen 

av formell ekonomistyrning för att uppnå bästa möjliga organisatoriska 

prestationsförmåga (Hartmann 2000; Covaleski, Evans, Luft, & Shields 2003). De 

empiriska bevisen är dock motstridiga och undersökningar visar både positiva och 

negativa samband mellan omgivningsosäkerhet, ekonomistyrning och 

prestationsförmåga. Ezzamell (1990) och Hartmann (2005) menar att mera formella 

styrmedel för ekonomistyrningen skulle vara lämpligare och av större nytta för 

företagen under hög omgivningsosäkerhet. De finner att omgivningsosäkerhet 

korrelerar positivt med budgetdeltagande (Ezzamell 1990) och budgetbaserad samt 

redovisningsbaserad prestationsutvärdering (Ezzamell 1990; Hartmann 2005). Hoques 

(2004) undersökning visar igen inget stöd för antagandet att icke-finansiella metoder 

för prestationsutvärdering (mindre formell styrning) leder till högre organisatorisk 

prestationsförmåga under hög omgivningsosäkerhet. Chenhall (2003) finner i sin tur 

stöd för att företag använder sig av antingen formella eller informella styrmedel eller 
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både och för ekonomistyrningen i osäkra omgivningar. På basen av den existerande 

litteraturen kan man inte konkludera hur omgivningsosäkerhet påverkar användningen 

av styrmedel för ekonomistyrningen och hur det i sin tur inverkar på företagets 

organisatoriska prestationsförmåga (Hartmann 2005). 

Det framförs allmänt inom forskningslitteraturen att beroende på hur företag 

positionerar sig strategiskt inom sin bransch, det vill säga vilken typ av 

konkurrensstrategi de använder sig av, ska följa en viss typs ekonomistyrning för att 

uppnå hög prestationsförmåga (Hoque 2004). Största delen av forskningen har utgått 

från Miles och Snows (1978) försvarare vs. prospektörer och Porters (1980, 1985) 

kostnadsledarskap vs. differentiering strategitypologier. Försvarare/kostnadsledare har 

ett knappt sortiment av produkter och söker sällan nya möjligheter eller marknader 

(Miles & Snow 1978:29). Fokusen är i att nå en överlägsen kostnadsstruktur i en 

bransch (Porter 1980:35). Prospektörer/differentierare söker däremot aktivt efter nya 

möjligheter och marknader (Miles & Snow 1978:29). De strävar efter att skapa 

någonting som totalt sett kan uppfattas som någonting unikt i branschen (Porter 

1980:37).  

Den allmänna uppfattningen är att innovation och differentiering bäst uppnås i 

organisationer som minimerar användningen av formella styrmedel för 

ekonomistyrningen (Langfield-Smith 1997), det vill säga att försvarare/ kostnadsledare 

ska använda sig av formella styrmedel för ekonomistyrningen medan 

prospektörer/differentierare ska använda sig av informella styrmedel för 

ekonomistyrningen (Simons 1995:3; Merchant 1997:733). Tidigare forskningsresultat 

beträffande relationen mellan konkurrensstrategi, ekonomistyrningssystem och 

prestationsförmåga är dock förbryllande (Langfield-Smith 1997). Simons (1987, 1988) 

fann att framgångsrika prospektörer använder sig av fasta budgeter och därmed mera 

formella styrmedel för ekonomistyrningen i större utsträckning än försvarare. Ekholm 

och Wallins (2006, 2011) studier indikerar å ena sidan att ju mera företag fokuserar på 

strategisk positionering/differentiering desto negativare är företagens inställning till 

flexibilitet i budgeteringssystemen, det vill säga mindre formaliserad styrning.  Men å 

andra sidan indikerar den senare studien av Ekholm och Wallin (2011) att attityderna 

till fast och flexibel budgetering, med andra ord både formell och informell styrning, är 

båda positiva ju mer strategi-intensiva företagen är. Abdel-Kader och Luther (2008) 

fann i sin tur inget stöd för argumentet att differentierare skulle använda sig av mindre 

formaliserad styrning för att uppnå högre prestationsförmåga.  
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Eftersom det råder såpass stora motstridigheter inom litteraturen beträffande på vilket 

sätt omgivningens osäkerhet och företagets strategiska positionering påverkar 

ekonomistyrningen hos företag och hur det återspeglas i företagets organisatoriska 

prestationsförmåga, så är det ett intressant ämne att forska vidare kring. Leder hög 

omgivningsosäkerhet till formell eller mindre formell ekonomistyrning? Hur påverkar 

den strategiska positioneringen företagets ekonomistyrning? Om omgivningsosäkerhet 

och strategisk positionering påverkar företagets ekonomistyrning, syns det i så fall 

också i företagets organisatoriska prestationsförmåga? Dessa är intressanta frågor som 

bör undersökas närmare. 

1.2. Syfte och avgränsningar 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur omgivningsosäkerhet och strategisk 

positionering inverkar på företagens användning av styrmedel för ekonomistyrningen i 

syftet att uppnå den bästa möjliga organisatoriska prestationsförmågan. 

Ekonomistyrningens styrmedel utgår från klassificeringen i formella (mekanistiska) 

och informella (strukturella) styrmedel. Övriga klassificeringar beaktas ej. Styrmedlen 

behandlas ej ingående. Prestationsförmåga behandlas enbart på en allmänn nivå och 

några specifika prestationsmått och prestationsutvärderingsmetoder gås inte närmare 

in på. Omgivningsosäkerhet behandlas på en allmän nivå och är inte specificerad till en 

viss omgivning. Beträffande den strategiska positioneringen utgår avhandlingen liksom 

största delen av forskningen från Miles och Snows (1978) försvarare vs. prospektörer 

och Porters (1980, 1985) kostnadsledarskap vs. differentiering strategitypologier.  

1.3. Avhandlingens fortsatta uppläggning 

I det andra kapitlet presenteras och ges närmare information om 

problemdimensionerna ekonomistyrning, prestationsförmåga, omgivningsosäkerhet 

och strategisk positionering. I det tredje kapitlet redovisas den tidigare forskningen 

med hjälp av en översikt över forskningslitteraturen på området. I det fjärde kapitlet 

redogörs för själva forskningsmetodiken. I femte kapitlet analyseras och presenteras 

resultaten, vilket sedan avrundas med en diskussion och konklusion i sjätte kapitlet. 
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2 TEORIBAKGRUND 

Syftet med detta kapitel är att fungera som teoribakgrund till problemdimensionerna 

ekonomistyrning, prestationsförmåga, omgivningsosäkerhet och strategisk 

positionering. Först definieras och diskuteras ekonomistyrning och dess styrmedel där 

det presenteras en indelning av styrmedlen i formella och informella styrmedel. Efter 

detta behandlas prestationsförmåga. Därefter redogörs det för omgivningsosäkerhet 

och olika typer av osäkerhet samt definieras osäkerhet och risk. Slutligen presenteras 

strategisk positionering och redogörs för olika strategitypologier.  

2.1. Ekonomistyrning och styrmedel 

Ekonomistyrning1  handlar om att skaffa lämplig information för att göra beslut (Drury 

2004:20) och innefattar det arbete som är inriktat mot att ”planera, genomföra, 

uppfölja, utvärdera och anpassa ett företags verksamhet i syftet att uppnå ekonomiska 

mål av både finansiell och icke-finansiell karaktär” (Ax, Johansson & Kullvén 2003:15). 

Då fokusen är på ekonomiska mål av finansiell karaktär står begrepp såsom intäkter, 

kostnader, lönsamhet, resultat och likviditet i centrum. Vid ekonomiska mål av icke-

finansiell karaktär formuleras mål med utgångspunkt i aspekter såsom kunder, kvalitet, 

flexibilitet, tid och produktutveckling (Ax et al. 2003:65).  

För att kunna utföra ekonomistyrningens uppgifter (Ax et al. 2003:94) och styra 

verksamheten i riktning mot de ekonomiska målen behövs hjälpmedel, så kallade 

styrmedel (Ax et al. 2003:68). Dessa är en samling kontrollmekanismer som primärt 

har en intern fokus. Avsikten med dessa styrmedel är att påverka anställdas beteende i 

syftet att förbättra företagets möjligheter att uppnå de ekonomiska målen (Drury 2004: 

644).  

Burns och Stalker (1961:104), Galbraith (1973: 8-11, 31-34) och Ouchi (1977, 1979) gör 

en distinktion mellan styrmedel som är formella, mekanistiska och byråkratiska och 

styrmedel som är informella och strukturella. Formella och mekanistiska (eng. 

                                                        
 
1 Begreppet ekonomistyrning har definierats på lite olika sätt inom litteraturen beroende främst på vilken 

del av begreppet, ekonomi eller styrning, som man lägger tonvikten på. Den traditionella definitionen är 

att ”ekonomistyrning avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är 

pengar”. Under det senaste decenniet har det begreppets innebörd utvidgats (Ax et al. 2003: 64-65).  En 

modernare definition av begreppet kan hittas i Nationalencyklopedin (1999): ”Ekonomistyrning avser 

avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål”. 
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mechanistic) styrmedel baserar sig på formella regler, standardiserade operativa 

processer och rutiner. Informella och strukturella (eng. organic) styrmedel är mer 

flexibla, responsiva, involverar mindre regler och standardiserade processer samt 

tenderar att vara informationsrikare än formella och mekanistiska styrmedel (Chenhall 

2003). Denna taxonomi är enligt Chenhall (2003) användbar då man undersöker hur 

ekonomistyrningssystem relaterar till styrmedel. Tabell 1 visar Chenhalls gruppering 

(på engelska) av de mest allmänt förekommande styrmedlen i forskningslitteraturen.  

Tabell 1 Formella och informella styrmedel 

Mera formella styrmedel (eng.mechanistic) 
 

Budget constrained performance evaluation style  
Budget control  
High reliance on accounting controls  
High budget use  
Narrow scope (financial, internal, historic) 
Sophisticated capital budgeting  
Sophisticated controls (standard costing, incremental costing, statistical quality control, 
inventory control) 
Operating procedures, budgets and statistical reports  
Administrative use of budgets (importance of meeting budget, formality of communications, 
systems sophistication and participation) 
Inter personnel controls (lack of formal controls but centralization, lack of autonomy, pressure 
inducing actions by superiors) 
Output and results controls (outcomes or effectiveness) 
Behavior controls (standardization, rules, formalization) 
Patriarchal control (personal and informal, centralized control from the top) 
Action controls (process controls (manufacturing performance measures), direct measures 
of production processes) 
Diagnostic controls (use of control to provide feedback on operations) 

 
Mera informella styrmedel (eng.organic) 

 
Clan controls (control cultures and norms) 
Social controls (self and group controls)  
Personnel controls (selection, training, culture, group rewards, resources) 
Sophisticated integrative mechanisms (task forces, meetings, etc.) 
Prospect controls (focus on plans and the future, infrequent and general reporting) 
MCS that provide broad scope information, flexible aggregations and integrative information, 
and information provided in a timely way  
Static/flexible budgets (flexibility of budgets to volume changes) 
Participative budgets (involvement of subordinates in setting budgets) 
Low reliance on accounting controls  
Budget slack (excess resources over that needed to complete tasks efficiently) 
Competitor-focused accounting (competitor cost assessment, position monitoring and appraisal, 
strategic costing and pricing) 
Strategic interactive controls (use of performance evaluation for strategic planning) 
Product development information (levels of detail, frequency of updating and pattern of usage 
for information related to product cost and design, time related, customer related, resource 
inputs, profitability) 

 

Källa: (Chenhall 2003) 
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Kaplan (1984) skriver redan på 1980-talet att företag borde granska på nytt sina 

traditionella ekonomistyrningssystem på grund av utmaningarna från den 

konkurrensbetonade omgivningen. Han hävdar att i stort sett alla praxiser som företag 

använder sig av hade redan utvecklats fram till 1925. Fastän konkurrensen och 

organisationers beteende förändrats avsevärt under de senaste 60 åren så har det skett 

mycket lite innovationer beträffande designen och implementeringen av 

ekonomistyrningssystemen (Kaplan 1984). Sedan mitten av 1980-talet har praktiker 

och akademiker sökt efter att anpassa och implementera nya tekniker som är relevanta 

med tanke på dagens omgivning (Drury 2004:21). Enligt Hoque (2006:3) förlitar sig i 

dag ännu många företag på konventionella metoder för exempelvis kostnadsberäkning 

och prestationsutvärdering men allt fler företag har gått över till aktivitetsbaserad 

kostnadskalkylering (ABC), strategiskt orienterade prestationsutvärderingssystem och 

strategisk kostnadsanalys. Utan dessa strategi- och omgivningsorienterade 

ekonomistyrningssystem skulle en organisation inte kunna följa upp sin 

prestationsförmåga gentemot sina konkurrenter. Denna form av ekonomistyrning har 

fått namnet ”strategisk ekonomistyrning” (eng. strategic management accounting). 

2.2. Ekonomistyrning och prestationsförmåga 

Utfallen av ekonomistyrningssystemen kan separeras in i olika utfall som berör 

ekonomistyrningssystemens användbarhet, beteendemässiga utfall och organisatoriska 

utfall. Det finns nämligen en relation mellan dessa olika utfall. Om 

ekonomistyrningssystemen uppfattas som användbara så kommer de att med stor 

sannolikhet tillfredsställa behoven hos individerna, som förmodligen kan utföra sina 

arbetsuppgifter med hjälp av kvalitetsmässigt bättre information. Som en konsekvens 

av detta gör individerna bättre beslut och uppnår bättre de uppställda organisatoriska 

målen. (Chenhall 2003) 

Beträffande användbarheten hos ekonomistyrningssystemen har litteraturen främst 

riktat sin uppmärksamhet på i vilken grad ekonomistyrningssystemen förser 

användarna med relevant information, vilken deras betydelse är vid fattandet av 

verksamhetsrelaterade beslut, huruvida ekonomistyrningssystemen är till nytta för 

organisationen samt hur de tillfredsställer företagens behov. Beteendemässiga utfall 

såsom arbetstillfredsställelse har varit viktigt inom ”human resources” (HR). Det att 

man förser arbetarna med en arbetsmiljö som förbättrar deras välmående eller 

arbetstillfredsställelse kan i sig vara ett lönsamt mål. Dessutom kan man förmoda att 
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nöjda individer arbetar mer effektivt och kan bättre uppfylla organisatoriska mål. Det 

har dock förekommit lite forskning kring ekonomistyrning och arbetstillfredsställelse. 

Däremot har en mängd studier undersökt relationen mellan ekonomistyrning och 

arbetsrelaterad stress. Organisatoriska utfall har i forskningen främst grundat sig på 

självutvärderingsprocesser där individer bedömer sin eller enhetens 

prestationsförmåga längs en rad olika ekonomistyrningsrelaterade processer eller 

beträffande uppställda organisatoriska mål. (ibid.)   

Den primära funktionen hos ekonomistyrningen är att mäta hur väl de uppställda 

organisatoriska målen uppfylls. Därmed kan det vara till stor nytta då man undersöker 

företagens ekonomistyrning att bedöma hur pass bra den mäter effektivitet, finansiella 

och icke-finansiella utfall samt hur väl den lyckas sammanbinda företagets strategi med 

den operativa verksamheten och hur pass bra den förser organisationen med 

information om den externa omgivningen samt organisationens anpassningsförmåga. 

(ibid.) 

För att utvärdera prestationsförmågan hos affärsverksamheten (det vill säga den 

organisatoriska prestationsförmågan) använder sig organisationer av olika 

prestationsmått. Dessa mått hjälper företagsledningen att hålla fokusen på 

organisationens affärsmål. Prestationsutvärderingens roll är inte enbart att bistå i att 

organisationens affärsmål uppfylls utan hjälper också företagsledningen att bedöma 

företagets strategiska position. Prestationsmätning eller prestationsutvärdering är en 

essentiell del av organisationens planering och kontroll eftersom den visar huruvida 

organisationen uppnår de fastställda strategiska och operativa målen. Därför måste 

organisationer regelbundet mäta sina organisatoriska utfall.  Organisationer måste 

agera snabbt för att vara konkurrenskraftiga. Därmed är det essentiellt att 

organisationer använder sig av en rad olika prestationsmått som reflekterar dess 

omgivning och strategier för att försäkra att arbetstagarna är motiverade och belönade 

då de mål som är av största betydelse för organisationen uppnås. Prestationsmått ska 

inte enbart informera företagsledningen om utfall beträffande tidigare beslut och 

ageranden utan de ska också ge en indikation på företagets kapabilitet att vara 

konkurrenskraftig i framtiden samt peka på områden där det finns utrymme för 

tillväxt. (Hoque 2006: 142-143) 

Före 1980-talet var fokusen hos ekonomistyrningssystemen främst på finansiella 

prestationsmått. Det att det enbart fokuserades på mått som kunde uttryckas i 

monetära termer gjorde att företagen inriktade sig främst på kostnadsreduktion och 
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ignorerade andra viktiga prestationsmått som var nödvändiga för att kunna konkurrera 

i den allt mer konkurrensbetonade omgivningen på 1980-talet. Under 1980-talet 

började man alltmer betona användningen av icke-finansiella prestationsmått och detta 

ledde senare till bland annat uppkomsten av ”balanced scorecard2”, som innefattar en 

rad både finansiella och icke-finansiella prestationsmått utgående från företagets 

strategi (Drury 2005:999,1001). I följande tabell har sammanställts exempel på vanligt 

förekommande finansiella samt icke-finansiella prestationsmått i 

forskningslitteraturen. 

Tabell 2 Finansiella och icke-finansiella prestationsmått 

Finansiella prestationsmått Icke-finansiella prestationsmått 

 
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 

Avkastning på totalt kapital (ROA) 
Avkastning på investerat kapital (ROI) 

Avkastning på eget kapital (ROE) 
Vinstmarginal 

Residualinkomst (RI) 
Economic Value Added (EVA) 
Market Value Added (MVA) 

Vinst per anställd 
Kassalikviditet 
Balanslikviditet 

Skuldsättningsgrad 

 
Ledtider 

Produktionseffektivitet 
Inventarie 

Antalet nya patent 
Antalet nya produktlanseringar 

Processtider 
Anställdas intellektuella kapacitet 
Anställdas skolning och utveckling 

Anställdas belöningssystem 
Marknadsandelar 

Punktlighet 
Produktpålitlighet 

 

Källa: (Hoque 2006: 149, 159-160) 

2.3. Omgivningsosäkerhet 

Med begreppet omgivningsosäkerhet avser man den osäkerhet som relaterar till 

förändringar i omgivningen, vilka sker oförväntat. Det kan vara fråga om oförväntade 

förändringar såsom skiften i ekonomin eller oförväntade förändringar i kundernas 

efterfrågan eller konkurrenternas handlingar (Drury 2004:699). Företag möter 

omgivningsosäkerhet som ett resultat av oförutsägbarhet i kunders, leverantörers, 

konkurrenters och övriga gruppers handlingar, vilka är utanför organisationen men 

som kan påverka organisationen och dens framtid (Govindarajan 1984). 

                                                        
 
2 I ”balanced scorecard” ser man på affärsverksamheten från fyra olika perspektiv. Finansiella mått utgörs 

av det finansiella perspektivet. De tre övriga perspektiven, kundperspektivet, interna processer-

perspektivet samt lärande- och utvecklingsperspektivet, baserar sig på icke-finansiella mått (Kaplan & 

Norton 1992). 



 
 

 

9 

2.3.1. Typer av osäkerhet 

Osäkerhet är en viktig faktor som påverkar beslut inom ekonomistyrning för att om det 

inte skulle existera osäkerhet skulle det inte heller finnas några beslut att fatta 

överhuvudtaget (Ibrahim 1993). Milliken (1987) identifierar tre olika typer av osäkerhet 

som ett företag försöker reagera på när det sker förändringar i omgivningen. 

”Tillståndsosäkerhet” (eng. state uncertainty) är osäkerhet som beror av omgivningens 

tillstånd, ”påverkningsosäkerhet” (eng. effect uncertainty) är den osäkerhet som 

individer tolkar att påverkar organisationen och ”responsosäkerhet” (eng. response 

uncertainty) är den osäkerhet som förknippas med försök att förstå vilka 

beslutsmöjligheter står öppna för organisationen. Av dessa typer av osäkerhet är det 

tillståndsosäkerhet som konceptuellt ligger närmast omgivningsosäkerhet.  

Ibrahim (1993) definierar omgivningen, arbetsuppgifterna och arbetsuppgifternas 

inbördes beroende som källor för osäkerhet i en organisation. Hartmann (2005) utgår 

från en liknande klassificering av osäkerhet där man särskiljer mellan 

”uppdragsosäkerhet” (eng. task uncertainty) och omgivningsosäkerhet (eng. 

environmental uncertainty). Uppdragsosäkerhet förklaras som den osäkerhet som 

orsakas av arbetsuppgifternas komplexitet (Hartmann 2005). En liknande distinktion 

av osäkerhet görs även i realoptionsteorin där man skiljer på endogen och exogen 

osäkerhet. Den endogena osäkerheten orsakas av företagets strategiska positionering 

medan den exogena osäkerheten härrör sig från företagets omgivning (Ekholm & 

Wallin 2006). Enligt Ibrahim (1993) är det dock främst förändringarna i omgivningen 

som skapar osäkerhet. De olika osäkerhetsklassificeringarna har sammanställts i tabell 

3 på basen av källan för osäkerheten. 

Tabell 3 Källor för osäkerhet och olika namn för dessa 

Osäkerhet som beror på omgivningen 

 
Tillståndsosäkerhet 
Påverkningsosäkerhet 
Exogen osäkerhet 
 

Osäkerhet som beror på arbetsuppgifterna 

 
Uppdragsosäkerhet 
 

Osäkerhet som beror på den strategiska positioneringen 

 
Endogen osäkerhet 
Responsosäkerhet 
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Litteraturen har fäst stor uppmärksamhet på användbarheten hos traditionella 

ekonomistyrningssystem under osäkerhet (Covaleski et al. 2003; Merchant et al. 

2003). Litteraturen påpekar att företag som är verksamma i olika omgivningar kan vara 

i behov av olika ekonomistyrningssystem för att uppnå en hög organisatorisk 

prestationsförmåga (Hoque 2004). Burns och Stalker (1961:104) hävdar att ett formellt 

och mekaniskt ekonomistyrningssystem lämpar sig under stabila förhållanden. Den 

informella och strukturella formen är mer lämplig under föränderliga förhållanden där 

det konstant dyker upp nya problem och oförutsedda krav beträffande hur man ska gå 

tillväga. Dessutom antyds det att effektiva organisationer förlitar sig på icke-finansiella 

prestationsmått (såsom marknadsandel, kundtillfredsställelse, forskning och 

utveckling) under hög omgivningsosäkerhet för att utvärdera sina enheters 

prestationsförmåga (Govindarajan 1984; Hoque 2006). Men de empiriska bevisen är 

dock blandade. Milliken (1987) påpekar att olika typer av osäkerhet inte har skiljts åt i 

tidigare forskning beträffande osäkerhet i omgivningen och att en distinktion av dessa 

kunde göra det lättare att tolka och förstå tvetydiga forskningsresultat. Liksom Milliken 

(1987) menar Tymon, Stout och Shaw (1998) och Hartmann (2000) att tidigare 

forskning inte har gjort en klar distinktion mellan osäkerhet som härrör sig från 

arbetsuppgifterna och omgivningsosäkerhet. Hartmann (2005) finner att olika källor 

för osäkerhet påverkar lämpligheten av styrmedel på olika sätt och han menar att en 

djupare analys och distinktion av osäkerhet skulle bättre förklara olika 

forskningsresultat inom området. 

2.3.2. Osäkerhet och risk 

Man särskiljer mellan osäkerhet och risk. En av de mest kända distinktionerna av risk 

och osäkerhet har definierats av ekonomen Frank Knight (1921). Risk existerar då den 

kan beskrivas med hjälp av sannolikheter för olika utfall och följder men då själva 

utfallen eller följderna inte är kända. Om man känner till utfallen eller följderna kan 

man gardera sig mot dessa och eliminera företagsrisken. Osäkerhet existerar då själva 

sannolikheterna är okända. Osäkerhet kan inte beskrivas med lika grundliga 

sannolikheter som risk eftersom den är icke-kvantitativ. Människor kan dock 

kvantifiera osäkerhet till en viss grad men i detta fall är det mera fråga om en opinion. 

Genuin osäkerhet kan inte minskas med mera information. Risk grundar sig alltså på 

objektiva sannolikheter medan osäkerhet grundar sig på subjektiva sannolikheter 

(Knight 1921:118). 
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2.4. Strategisk positionering 

En marknad där priserna fullständigt återspeglar den tillgängliga informationen kallas 

effektiv. Då finns det inte möjligheter för de konkurrerande företagen inom en bransch 

att på ett systematiskt sätt kapa värde från marknaden då företagen har tillgång till 

samma information, det vill säga då informationsprocessen är symmetrisk bland 

konkurrerande företag. (Fama 1970).  Asymmetrisk information uppkommer då ett 

företag har mera information än andra företag (Zhu & Weyant 2003) och då har de 

företag som har mera information en möjlighet att kapa värde från marknaden innan 

den ökande konkurrensen undanröjer möjligheterna till ekonomisk vinst. Marknaden 

fungerar då ineffektivt enligt Fama (1970). Den strategiska positioneringen under dessa 

förhållanden kan variera stort jämfört med förhållanden då företagen har tillgång till 

fullständig information (Zhu & Weyant 2003).  

Inom ett företag brukar man särskilja mellan två olika grundnivåer av strategi, 

nämligen företagsstrategi (eng. corporate strategy) och konkurrensstrategi (eng. 

business strategy/competitive strategy). Företagsstrategin definierar vilka branscher 

företaget riktar sig in på medan konkurrensstrategin beskriver hur ett företag väljer att 

konkurrera inom sin bransch och på vilket sätt företaget ämnar uppnå 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Grant 2002: 23-24). Porter (1996) 

konstaterar följande beträffande konkurrensstrategi: 

”Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set of 
activities to deliver a unique mix of value.” 

Litteraturen antyder att olika typers strategier leder till olika typers kontrollsystem och 

att ekonomistyrningssystemen ska skräddarsys så att de stöder företagets strategi i 

syftet att ge överlägsen prestationsförmåga (Drury 2004:700). 

2.4.1. Miles och Snows och Porters typologier 

Drury (2004:700) konstaterar att forskningen som relaterar till strategi har mest 

fokuserat på klassifikationerna som föreslagits av Miles och Snow (1978) och Porter 

(1980, 1985). Miles och Snows (1978:29) klassifikation gör en distinktion mellan 

försvarare (eng. defenders) och prospektörer (eng. prospectors) emedan Porters 

klassifikation utgår från att man använder sig av antingen kostnadsledarskap eller 

differentiering som allmän konkurrensstrategi. Även om Miles och Snows (1978) och 
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Porters (1980, 1985) typologier har sina egna nyanser antas inom litteraturen att det 

finns en viss likhet mellan dem och att de kan jämföras sinsemellan (Segev 1989). 

Miles och Snow (1978:29) särskiljer mellan försvarare och prospektörer. Försvarare är 

organisationer som har ett knappt sortiment av produkter och som är verksamma inom 

en avgränsad marknad. Företagsledningen i dessa organisationer har en hög expertis 

på företagets verksamhetsområde men brukar inte söka efter nya möjligheter utanför 

verksamhetsområdet. Resultatet av denna snäva fokus är att organisationerna sällan 

har behov att göra stora förändringar i deras teknologi, struktur eller verksamhet. Den 

primära uppmärksamheten är på att effektivera den existerande verksamheten. 

Prospektörer är däremot organisationer som ständigt söker efter nya möjligheter på 

marknaden och de experimenterar regelbundet med potentiella responser till de i 

omgivningen framträdande trenderna. Dessa organisationer är ofta de som orsakar 

förändring och osäkerhet på marknaden som konkurrenterna måste reagera på och 

anpassa sig till.  Organisationernas effektivitet lider dock av deras starka fokus på 

produkt- och marknadsinnovation.  

Kostnadsledarskap som konkurrensstrategi går ut på att nå en överlägsen 

kostnadsstruktur i en bransch. Låg kostnad i förhållande till konkurrenterna blir det 

genomgående temat för hela strategin (Porter 1980:35). Företag har en bred fokus och 

betjänar flera segment samt kan företaget även vara verksam inom relaterade 

branscher i syftet att uppnå kostnadsfördelar. Dessa kan uppnås genom 

stordriftsfördelar, överlägsen teknologi eller gynnsam tillgång till råmaterial. Företag 

som har kostnadsledarskap som strategi säljer vanligtvis basprodukter (Porter 1985: 

12-13). För att nå kostnadsledarskap inom en bransch krävs ofta en hög relativ 

marknadsandel, att produkterna är enkla att tillverka, att man har ett brett sortiment 

av liknande produkter och betjänar stora kundgrupper för att skapa volym (Porter 

1980:36). 

Differentiering som konkurrensstrategi innebär att en produkt eller service 

differentieras i syftet att skapa någonting som totalt sett uppfattas som någonting unikt 

i branschen. Differentieringen kan ta sig många olika former: design eller märkesprofil, 

teknologi, finesser, kundservice, återförsäljarnät eller andra dimensioner (Porter 

1980:37). Företaget strävar efter att vara unik inom sin bransch längs flera 

dimensioner. Företaget väljer en eller flera attribut, som värderas högt av köpare inom 

en bransch och positionerar sig för att uppfylla dessa behov. Som resultat av detta kan 

företaget ta högre priser för sina produkter eller sin service (Porter 1985:14). 
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Differentiering erbjuder skydd mot konkurrens genom märkestrohet från kunder och 

den kundlojalitet som uppstår utgör etableringshinder. Det kan dock bli omöjligt att 

uppnå en hög marknadsandel (Porter 1980:38). 

Figur 1 Sammanställning av konkurrensstrategierna 

 

         

 

 

 

Källa: (Segev 1989). 

Merchant (1997:733) konstaterar att företagsenheter som har kostnadsledarskap som 

konkurrensstrategi eller försvarar existerande affärsverksamhet, borde kontrollera sina 

anställdas beteende genom standardiserade operativa processer som maximerar 

effektiviteten. Företagets organisatoriska prestationsförmåga jämförs gentemot tidigare 

års prestationsförmåga och företagets belöningssystem gynnar företagsenheterna som 

sysslar med produktion och finansiering (Miles, Snow, Meyer & Coleman Jr. 1978). 

Med andra ord, försvarare/kostnadsledare ska använda sig av formella styrmedel för 

ekonomistyrningen för att uppnå bästa möjliga prestationsförmåga. Alternativt, 

företagsenheter som konkurrerar med hjälp av differentiering och som söker efter nya 

marknader, ska ha en omgivning där anställda uppmuntras till att ta del av beslut 

(Merchant 1997:734). Företagets organisatoriska prestationsförmåga jämförs gentemot 

de viktigaste konkurrenterna och företagets belöningssystem gynnar de företagsenheter 

som sysslar med marknadsföring samt forskning och utveckling (Miles et al. 1978). 

Simons (1995:3) skriver att de traditionella och formella styrmedlen, där fokusen ligger 

på ”top-down” strategiuppläggning, standardisering, effektivitet, att uppnå planerade 

resultat och hålla verksamheten på ”rätt” kurs i stabila omgivningar utan 

överraskningar, inte längre räcker till i konkurrensrika omgivningar där kreativitet och 

initiativtagande hos de anställda är av stor betydelse för företagets framgång. Det vill 

säga, prospektörer/differentierare ska använda sig av informella styrmedel för 

ekonomistyrningen för att uppnå bästa möjliga prestationsförmåga. 

 
 Konkurrensstrategi 

Hög proaktivitet Låg  proaktivitet 

prospektörer 
differentiering 
 

försvarare 
kostnadsledarskap 
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2.5. Sammanfattning av kapitlet 

Ekonomistyrning handlar om att skaffa lämplig information för att göra beslut (Drury 

2004:20) och innefattar allt det arbete som bidrar till att uppnå ekonomiska mål av 

både finansiell och icke-finansiell karaktär (Ax, Johansson & Kullvén 2003:15). För att 

kunna styra verksamheten i riktning mot de ekonomiska målen behövs hjälpmedel, så 

kallade styrmedel (Ax et al. 2003:68). Burns och Stalker (1961:104), Galbraith (1973: 8-

11, 31-34) och Ouchi (1977, 1979) särskiljer mellan styrmedel som är formella, 

mekanistiska och byråkratiska och styrmedel som är informella och strukturella. 

Formella och mekanistiska (eng. mechanistic) styrmedel grundar sig på formella regler, 

standardiserade operativa processer och rutiner. Informella och strukturella (eng. 

organic) styrmedel involverar däremot mindre regler och standardiserade processer, är 

mer flexibla och responsiva samt har en tendens att vara mer informationsrika jämfört 

med formella och mekanistiska styrmedel (Chenhall 2003). 

Utfallen av ekonomistyrningssystemen kan separeras in i olika utfall som berör 

ekonomistyrningssystemens användbarhet, beteendemässiga utfall och organisatoriska 

utfall (Chenhall 2003). För att utvärdera det organisatoriska utfallet 

(prestationsförmågan) hos affärsverksamheten använder sig organisationer av olika 

prestationsmått. Dessa mått, som är antingen av en finansiell eller icke-finansiell 

karaktär, hjälper företagsledningen att hålla fokusen på organisationens affärsmål och 

bistår företagsledningen i bedömningen av företagets strategiska position. 

Prestationsmätning eller prestationsutvärdering är en essentiell del av organisationens 

planering och kontroll eftersom den visar huruvida organisationen uppnår till de 

fastställda strategiska och operativa målen. Därför måste organisationer regelbundet 

mäta sina organisatoriska utfall (Hoque 2006:142).  

Med begreppet omgivningsosäkerhet avser man den osäkerhet som sker på basen av 

oförväntade förändringar i omgivningen. Dessa kan exempelvis vara skiften i ekonomin 

eller oförväntade förändringar i kundernas efterfrågan eller konkurrenternas 

handlingar (Drury 2004:699). Osäkerhet och risk är dock inte samma sak. Risk 

existerar då den kan beskrivas med hjälp av sannolikheter för olika utfall och följder då 

själva utfallen eller följderna är okända. Osäkerhet existerar då själva sannolikheterna 

är okända (Knight 1921:118). Inom litteraturen påpekas att företag som är verksamma i 

olika omgivningar kan vara i behov av olika ekonomistyrningssystem för att uppnå en 

hög organisatorisk prestationsförmåga (Hoque 2004). Burns och Stalker (1961:104) 

hävdar att formella och mekanistiska ekonomistyrningssystem lämpar sig under stabila 
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förhållanden medan den informella och strukturella formen är mer lämplig under 

föränderliga förhållanden. Dessutom antyds det att effektiva organisationer förlitar sig 

på icke-finansiella prestationsmått (såsom marknadsandel, kundtillfredsställelse, 

forskning och utveckling) under hög omgivningsosäkerhet för att utvärdera sina 

enheters prestationsförmåga (Govindarajan 1984; Hoque 2006). De empiriska bevisen 

är dock inte entydiga. De tvetydiga forskningsresultaten kan eventuellt förklaras med 

att tidigare forskning inte gjort en klar distinktion mellan osäkerhet som härrör sig från 

arbetsuppgifterna och omgivningsosäkerhet (Milliken 1987; Tymon et al. 1998; 

Hartmann 2000, 2005).  

Beträffande strategisk positionering beskriver företagets konkurrensstrategi hur 

företaget väljer att konkurrera inom sin bransch och hur företaget ämnar uppnå 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Grant 2002: 23-24). Litteraturen 

antyder att olika typers strategier leder till olika typers kontrollsystem och att 

ekonomistyrningssystemen ska skräddarsys så att de stöder företagets strategi i syftet 

att ge överlägsen prestationsförmåga (Drury 2004:700). Största delen av 

forskningslitteraturen har utgått från Miles och Snows (1978) försvarare vs. 

prospektörer och Porters (1980, 1985) kostnadsledarskap vs. differentiering 

strategitypologier. Försvarare/kostnadsledare har ett knappt produktsortiment och 

söker sällan efter nya möjligheter eller marknader (Miles & Snow 1978:29). Fokusen är 

på att nå en överlägsen kostnadsstruktur i branschen (Porter 1980:35). 

Prospektörer/differentierare söker däremot aktivt efter nya möjligheter och marknader 

(Miles & Snow 1978:29). De strävar efter att skapa någonting som på det stora hela kan 

uppfattas som unikt i branschen (Porter 1980:37). På basen av litteraturen är den 

allmänna uppfattningen att försvarare/kostnadsledare ska använda sig av formella 

styrmedel för ekonomistyrningen där företagets organisatoriska prestationsförmåga 

främst utvärderas och jämförs gentemot tidigare års prestationsförmåga. 

Prospektörer/differentierare ska däremot använda sig av informella styrmedel för 

ekonomistyrningen där företagets organisatoriska prestationsförmåga främst 

utvärderas genom att jämföra den gentemot de viktigaste konkurrenterna (Miles et al. 

1978; Simons 1995:3; Merchant 1997: 733-734). 

 



 
 

 

16 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med detta kapitel är att presentera tidigare forskning som relaterar till 

omgivningsosäkerhet, strategisk positionering, ekonomistyrning och 

prestationsförmåga. Först redogörs för omgivningsosäkerhet, formella och informella 

styrmedel samt prestationsförmåga Därefter följer en liknande redogörelse av 

strategisk positionering, formella och informella styrmedel samt prestationsförmåga. 

Forskningsresultaten sammanfattas i slutet av kapitlet. 

3.1. Samband mellan omgivningsosäkerhet och formella styrmedel 

Ezzamell (1990) utreder hur olika variabler såsom omgivningsosäkerhet inverkar på 

designen hos företagets budgetsystem. Genom analys av en enkätundersökning i 81 

företag rapporterar han att hög omgivningsosäkerhet associeras med användningen av 

budgetar för prestationsutvärdering samt betoning på kommunikation mellan ledning 

och anställda. Omgivningsosäkerhet korrelerar positivt med budgetdeltagande, 

budgetbaserad prestationsutvärdering och interaktion mellan anställda. Företag tycks 

med andra ord förlita sig på mer formell styrning under hög omgivningsosäkerhet. Han 

finner även att omgivningsosäkerheten hade en större inverkan på budgetsystemen i 

större företag än hos mindre företag. En möjlig förklaring till detta är enligt Ezzamell 

(1990) att större företag är mera diversifierade och tenderar att uppfatta högre 

omgivningsosäkerhet jämfört med mindre företag.  

Chenhall (2003) redogör med hjälp av en litteraturöversikt för den empiriska 

forskningen, som utgår från det ”situationella synsättet” (eng.contingency theory) och 

dess utveckling från och med 1980-talet. Forskningen som utgår från det situationella 

synsättet har länge försökt utreda effektiviteten hos företagens 

ekonomistyrningssystem genom att granska vilken design och utformning av 

ekonomistyrningssystemen som är mest lämplig beroende på olika faktorer såsom 

företagets omgivning, företagets teknologi, företagets storlek, företagets struktur, 

företagets konkurrensstrategi och nationell kultur. Chenhall (2003) konkluderar på 

basen av litteraturen att ju mera turbulent omgivning, desto mera förlitar man sig på 

formella styrmedel och traditionella budgetar. Då företag i osäkra omgivningar 

använder sig av ekonomistyrningssystem som baserar på strama och fasta finansiella 

styrmedel, så används dessa tillsammans med flexibla och interpersonella 

interaktioner.  
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Hartmann (2005) särskiljer i sin undersökning mellan ”uppdragsosäkerhet” (eng. task 

uncertainty) och omgivningsosäkerhet (eng. environmental uncertainty) och 

undersöker hur de påverkar företagsledningens uppfattningar om lämpligheten hos 

redovisningsbaserade prestationsutvärderingsmetoder (eng. accounting performance 

measures), det vill säga styrmedel av mer formell karaktär. Uppdragsosäkerhet 

förklaras som den osäkerhet som orsakas av arbetsuppgifternas komplexitet.  

Responserna från 250 chefer i en enkätundersökning hos elva företag analyseras och 

resultaten påvisar att uppdragsosäkerhet och omgivningsosäkerhet har motsatta 

effekter beträffande företagsledningens åsikter om lämpligheten hos 

redovisningsbaserade prestationsutvärderingsmetoder. Omgivningsosäkerhet har en 

positiv effekt på företagsledningens attityder gentemot lämpligheten av 

redovisningsbaserade prestationsutvärderingsmetoder, det vill säga användningen av 

mera formella styrmedel, medan uppdragsosäkerhet däremot har en negativ effekt på 

lämpligheten hos dessa metoder och antyder en inriktning mot mer informella 

styrmedel. Studien visar att olika källor för osäkerhet påverkar lämpligheten av 

styrmedel på olika sätt och att förhållandet mellan osäkerhet och styrmedel är mera 

komplext än vad det tidigare har antagits. 

3.2. Samband mellan omgivningsosäkerhet och informella styrmedel 

Govindarajan (1984) utgår från antagandet att företagsledningen i företag som möter 

högre omgivningsosäkerhet skulle använda sig av mera subjektiva metoder för 

prestationsutvärdering i syftet att uppnå hög ekonomisk prestationsförmåga medan 

företagsledningen i företag som möter lägre omgivningsosäkerhet skulle använda sig av 

mera formella metoder för prestationsutvärdering. Govindarajan (1984) finner på 

basen av 58 responser i en empirisk studie av åtta företag i USA stöd för detta 

antagande och resultatet antyder att företag förlitar sig beträffande 

prestationsutvärdering som medel för ekonomistyrningen på mer informella och 

subjektiva styrmedel vid hög omgivningsosäkerhet medan företag som upplever låg 

omgivningsosäkerhet använder sig mera av formella styrmedel.   

Gordon och Narayanan (1984) undersöker relationen mellan ett företags omgivning, 

organisationsstruktur och informationssystem. På basen av intervjuer med chefer i 34 

amerikanska företag finner de empiriska bevis som antyder att informationssystem och 

organisationsstruktur båda är en funktion av omgivningen. När beslutsfattare uppfattar 
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hög omgivningsosäkerhet, tenderar de att uppsöka allt mer extern, icke-finansiell och 

framtidsorienterad information och därmed gå emot allt mindre formaliserad styrning. 

Utgående från Gordon och Narayanan (1984) har Chenhall och Morris (1986), Mia 

(1993), Gul och Chia (1994) och Chong och Chong (1997) alla undersökt vilken som är 

relationen mellan omgivningsosäkerhet och designen hos ekonomistyrningssystem 

samt behovet för information med bred fokus3. De finner bevis som antyder att ju 

större omgivningsosäkerhet som uppfattas (eng. perceived environmental uncertainty), 

desto större är behovet för information med bred fokus (eng. broad scope) och därmed 

användningen av mera informella styrmedel. Bred fokus definierades som extern, icke-

finansiell och framtidsorienterad information medan snäv fokus (eng. narrow scope) 

relateras till intern, finansiell och historisk information. 

Chenhall och Morris (1986) gör sina slutsatser på basen av empirisk data från 68 chefer 

från 36 företag i Sydney och menar att då omgivningens osäkerhet är relativt hög så är 

det vanligare att organisationer i allt högre grad använder sig av icke-finansiell 

information och därmed mer informella styrmedel för ekonomistyrningen i syftet att 

kunna verka effektivt i den externa omgivningen. Företag som råkar ut för oförväntade 

förändringar finner eventuellt att traditionella ekonomistyrningssystem, som allmänt 

brukar fokusera på interna angelägenheter, är ineffektiva styrmedel eftersom deras 

primära fokus är på historisk och finansiell information. Detta resultat 

överensstämmer med flera andra studier (Gordon & Narayanan 1984; Mia 1993; Gul & 

Chia 1994; Chong & Chong 1997) som förespråkar att effektiva organisationer tenderar 

att stöda sig mindre på formella styrmedel under omständigheter av hög 

omgivningsosäkerhet. 

Mia (1993) finner att användningen av information med bred fokus för 

ekonomistyrningen har en förmedlande funktion i förhållandet mellan den 

omgivningsosäkerhet som uppfattas och företagets prestationsförmåga. I studien deltar 

70 avdelningschefer. Mia (1993) konkluderar att ju högre omgivningsosäkerhet som 

                                                        
 
3 Ett traditionellt ekonomistyrningssystem bistår med information där fokusen är på händelser inom 

organisationen, kvantifieras i monetära termer och relaterar till historisk data. Ett 

ekonomistyrningssystem med bred fokus bistår däremot med information som relaterar till den externa 

omgivningen vilken kan vara av ekonomisk karaktär (såsom BNP, försäljning, marknadsandel) eller icke-

ekonomisk karaktär (såsom demografiska faktorer, kundpreferenser, konkurrenters åtgärder, teknologisk 

utveckling) Ett ekonomistyrningssystem med bred fokus skulle innebära en icke-monetär mätning av de 

flesta ovan nämnda karakteristika, som relaterar till den externa omgivningen. Ytterligare skulle 

ekonomistyrningssystem baserandes på bred fokus bistå med sannolikhetsestimat beträffande möjliga 

framtida händelser. (Chenhall & Morris 1986) 
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uppfattas, desto större är användningen av information med bred fokus. Information 

av den här typen och därmed förlitandet på mindre formaliserad styrning, kan under 

förhållanden av hög omgivningsosäkerhet hjälpa företagsledningen att samla in mera 

användbar information och förbättra exaktheten hos beslutsfattandet. 

Gul och Chia (1994) studie grundar sig på responserna från 48 chefer, som jobbar på 

företag i Singapore. Deras resultat indikerar också att tillgång till information med bred 

fokus samt decentralisering associeras med bättre prestationsförmåga hos 

företagsledningen då omgivningsosäkerheten är hög. Däremot associeras 

decentralisering och förlitande på information med snäv fokus med sämre 

prestationsförmåga hos företagsledningen då osäkerheten i omgivningen är hög. Då 

den uppfattade omgivningsosäkerheten är låg, kan ledningen fatta relativt exakta beslut 

beträffande marknaden. När den omgivningsosäkerhet som uppfattas är hög, kan 

företagsledningen vara i behov av ytterligare information för att ta itu med den alltmer 

komplexa omgivningen. Mera sofistikerade rapporter från ekonomistyrningssystemen 

kan minska känslan av osäkerhet och leda till bättre beslutsfattande. Med andra ord så 

förknippas mer informella styrmedel med bättre beslutsfattande och 

prestationsförmåga hos företag under hög omgivningsosäkerhet. 

Chong och Chong (1997) undersöker vilken roll utformningen av 

ekonomistyrningssystemen har i förhållandet mellan omgivningsosäkerhet och 

företagets prestationsförmåga. De antar att det finns ett indirekt samband mellan 

omgivningsosäkerhet och organisatorisk prestationsförmåga som beror av vilken grad 

företaget använder sig av information med bred fokus för beslutsfattande och 

ekonomistyrning. Empirisk data insamlad från 62 australienska företag stöder 

antagandet att företag presterar bättre då de använder sig av information med bred 

fokus när den uppfattade omgivningsosäkerheten är hög. Resultatet är konsekvent med 

de tidigare studierna (Gordon & Narayanan 1984; Chenhall & Morris 1986; Mia 1993; 

Gul & Chia 1994). Hög omgivningsosäkerhet uppmuntrar företag att i allt högre grad 

förlita sig på information med bred fokus, det vill säga betona mindre formaliserad 

styrning. I sin litteraturöversikt kommer Chenhall (2003) också fram till den slutsatsen 

att ju mer osäker omgivning, desto ”öppnare” och mer externt fokuserade är 

ekonomistyrningssystemen, vilket i sin tur stöder användningen av mera informella 

styrmedel under hög omgivningsosäkerhet. 

Hoque (2004) undersöker sambandet mellan företagets externa omgivning, medel för 

prestationsutvärdering och organisatorisk prestationsförmåga hos företag. För att 
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undersöka dessa samband utfördes en enkätundersökning i 52 produktionsföretag på 

Nya Zeeland. Resultaten visar dock inget stöd för antagandet att det skulle genom 

användningen av icke-finansiella metoder för prestationsutvärdering finnas ett positivt 

samband mellan omgivningsosäkerhet och organisatorisk prestationsförmåga. Detta 

resultat är inte konsekvent med synen att företag borda förlita sig på mera icke-

finansiella indikatorer för prestationsutvärdering och därmed betona mindre 

formaliserad styrning då företag finner att de har problem med att förutse framtida 

händelser och då de upplever hög omgivningsosäkerhet.  

Ekholm och Wallin (2006) utgår i sin studie från realoptionsteorin, som särskiljer 

mellan två olika typers osäkerhet, nämligen exogen osäkerhet och endogen osäkerhet. 

Den exogena osäkerheten beror av företagens omgivning. På basen av en 

enkätundersökning i 95 svenska företag finner de att ju högre exogen 

osäkerhet/omgivningsosäkerhet som företagen möter desto positivare är attityderna 

beträffande mera flexiblare budgeteringssystem, med andra ord mindre formaliserad 

styrning. Resultatet indikerar att flexibiliteten hos budgeteringssystemen påverkas av 

den exogena osäkerheten som företagen möter. Man kan konstatera att detta fynd är i 

linje med den tidigare forskningen (Gordon & Narayanan 1984; Chenhall & Morris 

1986; Mia 1993; Gul & Chia 1994; Chong & Chong 1997, Chenhall 2003) beträffande 

relationen mellan omgivningsosäkerhet och mindre formaliserad styrning. Ekholm och 

Wallin (2006) poängterar liksom Milliken (1987), Tymon et al. (1998) och Hartmann 

(2000, 2005) att bristen på enhetliga forskningsresultat i litteraturen delvis kan bero 

på att osäkerhet som begrepp inte definierats tillräckligt entydigt. Ekholm och Wallin 

(2011) kommer dock i en senare studie, gjord med hjälp av en enkätundersökning med 

324 responser från svenska företag, fram till att omgivningsosäkerhet inte skulle leda 

till positivare attityder beträffande flexiblare budgetering även om de finner ett 

signifikant negativt samband mellan omgivningsosäkerhet och den upplevda 

användbarheten hos fast budgetering såsom den traditionella årsbudgeten. Detta 

resultat är därmed inte i linje med den tidigare forskningen (Gordon & Narayanan 

1984; Chenhall & Morris 1986; Mia 1993; Gul & Chia 1994; Chong & Chong 1997, 

Chenhall 2003) beträffande relationen mellan omgivningsosäkerhet och mer informell 

ekonomistyrning. Resultatet överensstämmer dock med Hoques (2004) resultat som 

inte heller fann ett signifikant samband mellan omgivningsosäkerhet, mindre 

formaliserad styrning (i form av icke-finansiella prestationsmått) och företagets 

prestationsförmåga. 
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Agbejule och Burrowes (2007) utreder förhållandet mellan den uppfattade 

omgivningsosäkerheten, inköpsstrategier och ekonomistyrningssystem med bred fokus. 

Data från 78 finska företag indikerar att då företag uppfattar allt högre osäkerhet i 

omgivningen, blir de mer flexibla och aktiva genom att de formulerar nya 

inköpsstrategier för att hantera osäkerheten. Då använder sig företagen i allt högre 

grad av ekonomistyrningssystem med bred fokus, det vill säga förlitar sig på mindre 

formaliserad styrning. Med hjälp av mindre formaliserad styrning erhåller företag 

bättre insikter om deras processer med leverantörer under osäkra omgivningar.  

Abdel-Kader och Luther (2008) undersöker hur en rad olika variabler såsom 

omgivningsosäkerhet påverkar olika ekonomistyrningssystem hos brittiska företag. På 

basen av 245 responser finner de att det finns ett signifikant samband mellan olika 

ekonomistyrningssystem och omgivningens osäkerhet. Företag som upplever högre 

omgivningsosäkerhet använder sig i högre grad av mer sofistikerade praxiser för 

ekonomistyrning än företag som upplever lägre omgivningsosäkerhet. Med 

sofistikation menar man i denna undersökning ekonomistyrningssystemens förmåga 

att förse företagen med information med bred fokus för planering, styrning och 

beslutsfattande i syftet att skapa värde. Detta forskningsresultat, att företag använder 

sig i högre grad av mindre formaliserad styrning vid hög omgivningsosäkerhet, 

bekräftar de tidigare undersökningarna av Gordon och Narayanan (1984), Chenhall och 

Morris (1986), Mia (1993), Gul och Chia (1994), Chong och Chong (1997), Chenhall 

(2003), Ekholm och Wallin (2006) och Agbejule och Burrowes (2007) men är 

inkonsekvent med Ezzamells (1990), Hoques (2004), Hartmanns (2005) samt Ekholm 

och Wallins (2011) undersökningar. 

3.3. Samband mellan strategisk positionering och formella styrmedel 

3.3.1. Försvarare och prospektörer 

Simons (1987) undersöker relationen mellan konkurrensstrategi och 

redovisningsbaserade ekonomistyrningssystem. Han utgår från antagandet att 

styrmedlen för ekonomistyrningen ska anpassas till konkurrensstrategin hos ett 

företag. Detta antagande testas genom att granska skillnaderna hos 

ekonomistyrningssystemen mellan företag som följer olika konkurrensstrategier. 

Företagen klassificeras som antingen försvarare eller prospektörer. På basen av 

intervjuer av chefer och insamlad empirisk data från 76 företag, finner Simons (1987) 

att prospektörer betonar användningen av mer formella styrmedel såsom att förlita sig 
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på fasta budgetmål och data från prognoser men att de dock fäster mindre 

uppmärksamhet på kontrollen av kostnader. Stora prospektörer betonar även 

användningen av frekvent rapportering och enhetliga styrmedel, som modifieras vid 

behov. Dessa resultat leder till spekulation kring att prospektörer använder sina mer 

formella ekonomistyrningssystem intensivt för att övervaka osäkra och föränderliga 

omgivningar. Försvarare använder sig däremot mindre aktivt av 

ekonomistyrningssystem. Simons (1987) finner att speciellt stora försvarare använder 

sig av mindre formaliserad styrning jämfört med prospektörer. I stora försvarare 

korrelerade hög prestationsförmåga negativt med formella styrmedel såsom fasta 

budgetmål. I små försvarare korrelerade hög prestationsförmåga dock positivt med 

formella styrmedel.  

Langfield-Smith (1997) skriver att det finns två aspekter av Simons (1987) resultat som 

är förbryllande. För det första, varför är vissa aspekter av formella styrmedel viktiga för 

prospektörer men inte för försvarare, speciellt stora försvarare? För det andra, varför 

har organisationens storlek en betydelse med tanke på styrmedel? Små försvarare 

ansåg att formella styrmedel såsom att ha fasta budgetmål är viktiga medan stora 

försvarare fann dessa mindre viktiga. En väsentlig begränsning av Simons (1987) 

undersökning är att den fokuserade enbart på finansiella styrmedel. Eftersom icke-

finansiella styrmedel inte beaktades, är hans resultat spekulativt. För övrigt 

konkluderar Langfield-Smith i sin litteraturöversikt om relationen mellan 

ekonomistyrningssystem och konkurrensstrategi att kunskapen om detta område är 

begränsat och att den existerande litteraturen bidrar med begränsad kunskap om 

vilken typ av styrmedel som passar specifika strategier.  

I en annan undersökning analyserar Simons (1988) förhållandet mellan fasta 

budgetmål och företagets prestationsförmåga med empirisk data från 86 kanadensiska 

företag. Även denna studie indikerar att det finns ett positivt samband mellan fasta 

budgetmål och den ekonomiska prestationsförmågan hos företag. Han antar också att 

företag som följer en prospektörstrategi har mer strama och fasta budgetar än företag 

med en försvararstrategi. Resultaten från analysen ger stöd för antagandet och 

budgetar förefaller vara som mest fasta i företag som använder sig av en 

prospektörstrategi. Formella styrmedel kan enligt resultatet vara speciellt viktiga för att 

innovativa företag ska vara framgångsrika. Med andra ord, prospektörer tycks vara mer 

framgångsrika då de använder sig av mer formella styrmedel för ekonomistyrningen. 

Därtill låter datan förstå att både prospektörer och försvarare har nytta av fasta 
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budgetar. Medan detta resultat inte är överraskande beträffande försvarare är det i 

strid med uppfattningen att fasta budgetar inte är lämpliga styrmedel för firmor som är 

verksamma i föränderliga omgivningar. 

3.3.2. Kostnadsledare och differentierare 

Ekholm och Wallin (2006) undersöker också hur den endogena osäkerheten, som 

orsakas av de val som företaget gör beträffande sin strategiska positionering, påverkar 

attityder beträffande flexibilitet i budgeteringssystemen. De finner att ju högre endogen 

osäkerhet som företagen möter och fokuserar på strategisk 

positionering/differentiering desto negativare är företagens inställning till flexibilitet i 

budgeteringssystemen. Dessa resultat indikerar med andra ord att företagen som följer 

en differentieringsstrategi går inför mer formaliserad styrning. Ekholm och Wallin 

(2011) undersöker också i en senare studie detta samma förhållande dock med den 

skillnaden att de inte utgår från någon specifik strategitypologi såsom kostnadsledare 

och differentierare, de tänker sig i stället att företag kan kombinera olika strategier och 

mäter på så sätt hur ”strategi-intensiva” företagen är. De finner att en ökad strategi-

intensitet har signifikanta positiva samband med den upplevda användbarheten hos 

både fast och flexibel budgetering. Dessa fynd är i stort sätt i linje med resultaten av 

Simons (1987, 1988), som fann att fasta budgetmål associeras med strategier som 

beaktar frekventa produkt- och marknadsförändringar i dynamiska omgivningar dock 

med skillnaden att Simons (1987, 1988) aldrig fann något signifikant positivt samband 

mellan strategi och mer flexibel budgetering. Ekholm och Wallins (2011) resultat är 

intressant eftersom det indikerar att företag som är mera strategi-intensiva än andra 

företag har positiva attityder beträffande både formell och informell styrning.  

Ekholm och Wallin (2006) poängterar att endogen osäkerhet innebär att det finns en 

möjlighet för företaget att reducera den osäkerhet som beror av företagets strategiska 

positionering. Här är den bästa strategin att ”agera och se”. Den ekonomiska logiken i 

detta beteende är i det faktum att den enda möjligheten för företag att erhålla 

ekonomiska vinster är att exploatera obalanser på produktmarknaden. På basen av 

detta vore det därmed motiverat för företag, som fokuserar på differentiering, att 

använda sig av mer formaliserad styrning. Denna tankegång är intressant eftersom 

Langfield-Smith (1997) skriver i sin litteraturöversikt att den allmänna uppfattningen 

är att innovation och differentiering bäst uppnås i organisationer som minimerar 

användningen av formella styrmedel och därmed använder sig mer av informella 

styrmedel för ekonomistyrningen. Dock har Ekholm och Wallin (2011) kommit fram till 
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att både formella och informella styrmedel kan vara användbara i företag som är mera 

strategi-intensiva än andra företag. I stället för att som sagt utgå från en etablerad 

typologi tänker sig Ekholm och Wallin (2011) att företag kan kombinera olika 

strategier, vilket är ett nytt sätt att se på saken beträffande förhållandet mellan strategi 

och ekonomiska styrmedel.  

3.4. Samband mellan strategisk positionering och informella styrmedel 

3.4.1. Försvarare och prospektörer 

Simons (1987,1988) forskningsresultat är i konflikt med de övriga studierna (Abernethy 

& Guthrie 1994; Chong & Chong 1997; Abernethy & Brownell 1999; Hoque 2004) som 

antyder det motsatta, nämligen att försvarare använder sig i högre grad av formella 

styrmedel medan prospektörer använder alltmer informella styrmedel.  

Abernethy och Guthrie (1994) granskar skillnaderna i designen hos 

ekonomistyrningssystemen hos företag som adopterar olika strategiska prioriteter. På 

basen av ett sampel på 49 responser från chefer för företagsenheter, finner de att 

effektiviteten hos företagsenheter är beroende av hur väl designen hos 

ekonomistyrningssystemen matchar ihop med företagets strategiska positionering. 

Informationssystem som har en bred fokus och inkluderar extern, icke-finansiell och 

framtidsorienterad information, är mera effektiva i företag som använder sig av en 

prospektörstrategi som har kontinuerlig inriktning på produkt- och 

marknadsutveckling samt innovation jämfört med företag som försvarar sin befintliga, 

begränsade och stabila produktmarknad. Bevisen antyder att prospektörer ska 

komplettera sina traditionella ekonomistyrningssystem med information som har en 

bred fokus, det vill säga använda sig i högre grad av mindre formaliserad styrning. 

Chong och Chong (1997) undersöker förutom omgivningsosäkerhetens relation till 

prestationsförmåga också relationen mellan konkurrensstrategi och 

prestationsförmåga och vilken ekonomistyrningssystemens roll är i denna relation. De 

använder sig av Miles och Snows typologi och antar att det finns ett indirekt samband 

mellan konkurrensstrategi och prestationsförmåga som beror på vilken grad företaget 

använder sig av information med bred fokus (extern, icke-finansiell, 

framtidsorienterad) för beslutsfattande och ekonomistyrning. Resultatet ger stöd åt 

deras antagande och antyder därmed att prospektörer använder sig av mera informella 

styrmedel för ekonomistyrningen och beslutsfattande. 
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Abernethy och Brownell (1999) har som syfte att undersöka hur den högsta ledningen i 

organisationer använder sig av ekonomistyrningssystem då de formulerar nya 

strategier och hur redovisning kan användas som ett verktyg för dialog, inlärning och 

skapande av idéer. Datan, insamlad från 63 chefer på högsta nivån i allmänna sjukhus, 

stöder deras antagande om att en interaktiv budgetstil som fokuserar på dialog, 

kommunikation och inlärning, kan dämpa negativa effekter på prestationsförmågan 

från strategisk ompositionering. Strategisk ompositionering definieras som i vilken 

utsträckning ett företag positionerar sig kring konkurrensstrategierna försvarare och 

prospektörer. Ett företag kan exempelvis ompositionera sig från en strategi där fokusen 

varit på att ha ett begränsat antal tjänster till en mer marknadsorienterad strategi som 

fokuserar på att utveckla tjänster för att tillgodose marknadens behov. Den strategiska 

ompositioneringen kan variera från ingen förändring i strategin till relativt stor 

förändring. Deras studie visar att sjukhus som undergår strategisk ompositionering och 

använder sig mera av en prospektörstrategi använder budgetar interaktivt och 

fokuserar på dialog, kommunikation och inlärning. De förlitar sig alltså i högre grad på 

mindre formaliserad styrning. De sjukhus som anser sig själv vara försvarare använder 

sig mindre av interaktiva budgetar och fokuserar därmed mindre på dialog, 

kommunikation och inlärning. I dessa sjukhus är styrningen mer formell. 

Hoque (2004) utgår i sin undersökning från Miles och Snows (1978) typologi och 

kommer fram till den slutsatsen att det finns ett indirekt samband mellan 

konkurrensstrategi och företagets organisatoriska prestationsförmåga. Han finner även 

att det existerar ett signifikant och positivt samband mellan en prospektörstrategi och 

användningen av icke-finansiella metoder för prestationsutvärdering. Resultaten 

antyder därmed att konkurrensstrategi är en viktig föreliggande faktor beträffande 

designen hos prestationsutvärderingssystem och att användningen av icke-finansiella 

metoder är en viktig föreliggande faktor beträffande företagets organisatoriska 

prestationsförmåga. Dessa fynd är konsekventa med synen att konkurrensstrategi och 

valet av metod för prestationsutvärdering påverkar den organisatoriska 

prestationsförmågan hos företaget. Summa summarum, mindre formaliserad styrning 

leder till bättre prestationsförmåga hos prospektörer. 

3.4.2. Kostnadsledare och differentierare 

Ekholm och Wallins (2006) forskningsresultat är inte i linje med studierna av 

Govindarajan (1988), Chenhall och Langfield-Smith (1998) och Baines och Langfield-

Smith (2003) samt Chenhalls (2003) litteraturöversikt.  
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Govindarajan (1988) hävdar att företag som följer en differentieringsstrategi möter 

större osäkerhet än företag som använder sig av kostnadsledarskap som 

konkurrensstrategi. Hög osäkerhet innebär att det är svårt att förutse framtida 

händelser och möta på förhand bestämda budgetmål, som fungerar som 

prestationsmätare för verksamheten. Därmed förväntas mera subjektiva 

tillvägagångssätt för prestationsutvärdering av ekonomistyrningen eftersom finansiella 

metoder såsom budgetar inte ensamma räcker till för att återspegla 

ekonomistyrningens prestationsförmåga. Med utgångspunkten i dessa argument antar 

Govindarajan (1988) att företagsenheter som förlitar sig på en differentieringsstrategi, 

lägger mindre vikt på att möta budgetmål vid prestationsmätning, vilket leder till bättre 

prestationsförmåga. Det samma gäller omvänt. Lägger man större vikt på budgetmål 

leder det till bättre prestationsförmåga hos företag som har kostnadsledarskap som 

konkurrensstrategi. Med empirisk data samlad från 121 produktionsenheter i 24 stora 

amerikanska företag, finner Govindarajan (1988) stöd för sitt antagande. Med andra 

ord, kostnadsledare presterar bättre med formella styrmedel medan differentierare 

presterar bättre med informella styrmedel. 

Chenhall och Langfield-Smith (1998) undersöker hur olika kombinationer av tekniker 

och praxiser för ekonomistyrning kan förbättra prestationsförmågan hos företag med 

olika konkurrensstrategier. På basen av data insamlad från 78 australienska företag, 

påstår de att gott presterande företag som starkt framhäver differentieringsstrategier, 

erhåller starka fördelar från mera avancerade ekonomistyrningssystem och icke-

finansiell information, det vill säga mindre formaliserad styrning, såsom 

kvalitetssystem, gruppbaserade HR strukturer, benchmarking och aktivitetsbaserade 

tekniker. Gott presterande företag som använder sig av kostnadsledarstrategier får 

däremot den största nyttan av mer formella styrmedel såsom traditionella 

ekonomistyrningstekniker exempelvis budgetering. De har dock också nytta av 

aktivitetsbaserade tekniker. 

Baines och Langfield-Smith (2003) utreder förhållandena mellan föränderliga 

omgivningar och en rad olika organisatoriska variabler och hur de påverkar 

ekonomistyrningen hos australienska företag. Ett sampel på 141 responser analyseras 

och resultaten indikerar att en mer konkurrensbetonad omgivning leder till ökad fokus 

på differentieringsstrategier och att detta i sin tur leder till användningen av mera 

avancerade praxiser för ekonomistyrning. Dessa kan hjälpa anställda att bättre 

fokusera på att uppnå olika differentieringsprioriteter såsom kvalitet, leverans och 
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kundservice jämfört med mera traditionella och finansiellt baserade praxiser eftersom 

tyngdpunkten i de mer avancerade praxiserna är att tillfredsställa kundernas behov och 

att förbättra värdet för kunderna. De antar också att användningen av mera avancerade 

praxiser för ekonomistyrning leder till större förlitning på icke-finansiell information. 

Detta antagande får också stöd. Resultaten visar dock att sambandet mellan en större 

fokus på differentieringsstrategier och icke-finansiell information för ekonomistyrning 

är snarare indirekt. Det förefaller som om att det är strategin som ger upphov till 

skillnader hos de avancerade ekonomistyrningssystemen och att dessa i sin tur 

påverkar i vilken utsträckning företag använder sig av icke-finansiell information. De 

kommer dock också fram till att ökad användning av icke-finansiell information för 

ekonomistyrning leder till högre organisatorisk prestationsförmåga. Summa 

summarum, det förefaller på basen av denna studie att differentierare använder sig i 

högre grad av mer informella styrmedel för ekonomistyrningen och att detta leder till 

bättre prestationsförmåga. 

Chenhall (2003) konkluderar i en litteraturöversikt över forskningen beträffande 

konkurrensstrategier att kostnadsledar- och försvarsstrategier är mera associerade med 

formella och traditionella ekonomistyrningssystem, som fokuserar på kostnadskontroll, 

specifika operativa mål och budgetar med fasta budgetmål. Dessa konkurrensstrategier 

är också mera associerade med formella metoder för prestationsutvärdering, som 

inkluderar objektiva budgetmål som prestationsmått. Beträffande differentiering och 

prospektörer, sammanfattar Chenhall (2003) på basen av litteraturen att dessa 

konkurrensstrategier mera associeras med ekonomistyrningssystem som har en bred 

fokus och som har mera subjektiva metoder för prestationsutvärdering, det vill säga 

ekonomistyrningssystem av mindre informell karaktär. 

Abdel-Kader och Luther (2008) undersöker också förutom hur omgivningsosäkerhet 

påverkar ekonomistyrningen också hur konkurrensstrategi påverkar 

ekonomistyrningssystemen hos företag. De antar i sin undersökning på basen av 

tidigare forskning att differentierare använder sig i allt högre grad av mera 

sofistikerade praxiser för ekonomistyrning än kostnadsledare. På basen av den 

empiriska datan bestående av 245 responser från brittiska företag, finner de dock inga 

stöd för detta antagande att det skulle finnas ett signifikant samband mellan 

konkurrensstrategi och mindre formaliserad styrning. Deras resultat ger med andra ord 

inget stöd åt antagandet att differentierare skulle förlita sig på mer informell styrning. 
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3.5. Sammanfattning av kapitlet 

Undersökningarna av Govindarajan (1984), Gordon och Narayanan (1984), Chenhall 

och Morris (1986), Mia (1993), Gul och Chia (1994), Chong och Chong (1997), Ekholm 

och Wallin (2006), Agbejule och Burrowes (2007) och Abder-Kader och Luther (2008) 

antyder att ju högre den uppfattade omgivningsosäkerheten är hos företag, desto större 

är behovet för mera subjektiva metoder för prestationsutvärdering, flexiblare och 

sofistikerade system och information med bred fokus för ekonomistyrning samt 

beslutsfattande i syftet att skapa värde och uppnå högre organisatorisk 

prestationsförmåga. Dessa undersökningar antyder att mindre formaliserad styrning 

bidrar med mera värde och nytta under förhållanden av hög omgivningsosäkerhet.  

De empiriska bevisen är dock förbryllande. Ezzamell (1990) och Hartmann (2005) 

menar att mera formella styrmedel för ekonomistyrningen skulle vara lämpligare och 

av större nytta för företagen under hög omgivningsosäkerhet. De finner att 

omgivningsosäkerhet korrelerar positivt med budgetdeltagande (Ezzamell 1990) och 

budgetbaserad samt redovisningsbaserad prestationsutvärdering (Ezzamell 1990; 

Hartmann 2005). Chenhall (2003) finner i sin litteraturöversikt stöd för att företag 

använder sig av antingen formella eller informella styrmedel eller både och för 

ekonomistyrningen i osäkra omgivningar. Hoques (2004) samt Ekholm och Wallins 

(2011) undersökningar visar däremot inget stöd för antagandet att hög 

omgivningsosäkerhet skulle leda till mindre formaliserad styrning i form av icke-

finansiella metoder för prestationsutvärdering eller flexibel budgetering i syftet att 

uppnå bättre organisatorisk prestationsförmåga.  

Beträffande strategisk positionering finner Govindarajan (1988), Chenhall och 

Langfield-Smith (1998) och Baines och Langfield-Smith (2003) att differentierare 

erhåller bättre nytta och högre organisatorisk prestationsförmåga från mer informella 

styrmedel för ekonomistyrningen. Undersökningarna av Abernethy och Guthrie (1994), 

Chong & Chong (1997), Abernethy och Brownell (1999) och Hoque (2004) understöder 

synen att framgångsrika prospektörer förlitar sig på mindre formaliserad styrning. 

Chenhall (2003) understöder i sin litteraturöversikt resultaten att 

försvarare/kostnadsledare förknippas med formella styrmedel medan 

prospektörer/differentierare förknippas med informella styrmedel för 

ekonomistyrning.  
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Simons (1987, 1988) och Ekholm och Wallins (2006, 2011) forskningsresultat är dock i 

konflikt med de övriga studierna. Enligt Simons förefaller budgetar att vara som mest 

fasta i företag som använder sig av en prospektörstrategi. Formella styrmedel kan 

enligt Simons (1987,1988) vara speciellt viktiga för att innovativa företag ska vara 

framgångsrika. Med andra ord, prospektörer tycks vara mer framgångsrika då de 

använder sig av mer formella styrmedel för ekonomistyrningen. Ekholm och Wallin 

(2006) finner att ju högre endogen osäkerhet som företagen möter och fokuserar på 

strategisk positionering/differentiering desto negativare är företagens inställning till 

flexibilitet i budgeteringssystemen. Deras resultat indikerar med andra ord att 

företagen som följer en differentieringsstrategi går inför mer formaliserad styrning. 

Simons (1987, 1988) och Ekholm och Wallins (2006) resultat är överraskande eftersom 

de är i strid med den allmänna uppfattningen att fasta budgetar inte är lämpliga 

styrmedel för företag som är verksamma i föränderliga omgivningar (Langfield-Smith 

1997). Dock finner Ekholm och Wallin (2011) i en senare studie där de utgår från 

strategi-intensitet i stället för en etablerad strategitypologi att en ökad strategi-

intensitet leder till positiva attityder beträffande både fast och flexibel budgetering, 

med andra ord både formell och informell styrning.  Abdel-Kader och Luther (2008) 

finner i sin tur inget stöd för att differentierare skulle förlita sig på mindre formaliserad 

styrning.  

I linje med Chenhalls (2003) litteraturöversikt beträffande relationen mellan 

omgivningsosäkerhet och ekonomistyrning samt Abernethy och Guthries (1994) och 

Ekholm och Wallins (2011) studier berörande sambandet mellan strategi och 

ekonomistyrning behöver de resultat som största delen av den tidigare forskningen 

kommit fram till beträffande relationen mellan omgivningsosäkerhet, strategisk 

positionering, ekonomistyrning och prestationsförmåga dock inte ses som motstridiga 

om man utgår från att formella och informella styrmedel inte helt och hållet utesluter 

varandra utan kan användas samtidigt och komplettera varandra. Dessa 

forskningsresultat antyder i så fall att företag använder sig av både formella och 

informella styrmedel under givna omständigheter för att uppnå bästa möjliga 

organisatoriska prestationsförmågan. Denna tankegång kommer att vara 

utgångspunkten för frågeställningarna i den empiriska delen av avhandlingen. 
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4 METODIK 

Detta kapitel redogör för forskningsmetodiken. Först redogörs för deduktiva och 

induktiva samt kvantitativa och kvalitativa metoder. Därefter klargörs 

forskningsuppgiften. Sedan presenteras den valda databasen och analysstrategin. 

Slutligen presenteras de variabler som mäts beträffande omgivningsosäkerhet, 

strategisk positionering, ekonomistyrning och prestationsförmåga. 

4.1. Ett deduktivt angreppssätt 

Det som mest åtskiljer deduktiva och induktiva metoder är angreppssättet. Deduktiv 

forskning utgår från redan existerande teori för att ställa upp teoretiska hypoteser. 

Induktiv forskning är däremot den raka motsatsen till deduktiv forskning. Den 

induktiva forskningen utgår från empirisk data från den ”verkliga världen” för att bilda 

teoretiska hypoteser. Man kan allmänt säga att syftet med den deduktiva metoden är 

att testa redan existerande teori för att sedan bevisa den rätt eller fel. Syftet med den 

induktiva metoden är att generera ny teori (Gummesson 2002:64; Holme & Solvang 

1997:51). Denna avhandling har ett deduktivt angreppssätt där utgångspunkten är att 

med hjälp av redan existerande teori forma hypoteser, som sedan kommer att antingen 

bekräfta eller förkasta teori och uppnådda resultat från tidigare forskning beträffande 

omgivningsosäkerhet, strategisk positionering, ekonomistyrning och 

prestationsförmåga. 

4.2. En kvantitativ metod 

Den största skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning beror inte på 

”kvalitet” utan på själva proceduren. I kvalitativ forskning kommer man inte till 

resultat med hjälp av statistiska metoder eller andra procedurer, som innefattar 

kvantifiering. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder och angreppssätt 

beror inte enbart på kvantifiering men reflekterar också olika perspektiv på kunskap 

och forskningsansatser. Det är vanligt att forskare samlar data genom observationer 

och intervjuer, metoder som vanligtvis relateras till kvalitativ forskning. Men samma 

data kan möjligtvis även kodas på ett sätt som möjliggör en statistisk analys. Med andra 

ord så är det helt möjligt att kvantifiera kvalitativ data. Kvantitativa och kvalitativa 

metoder utesluter därmed inte varandra. (Ghauri & Grønhaug 2005:109) Denna 

avhandling använder sig dock liksom majoriteten av forskningen på området av en 



 
 

 

31 

kvantitativ metod för att undersöka relationen mellan omgivningsosäkerhet, strategisk 

positionering, ekonomistyrning och prestationsförmåga. 

4.3. Forskningsuppgift 

Forskningsuppgiften var att undersöka hur omgivningsosäkerhet och strategisk 

positionering inverkar på företagens användning av formella och informella styrmedel 

för ekonomistyrningen i syftet att uppnå den högsta möjliga prestationsförmågan. Den 

på basen av litteraturöversikten av Chenhall (2003) samt undersökningarna av 

Abernethy och Guthrie (1994) och Ekholm och Wallin (2011) framkomna tankegången 

var att formella och informella styrmedel inte behöver vara uteslutande utan kan 

komplettera varandra och användas samtidigt i företag under dylika omständigheter 

för att uppnå den bästa möjliga organisatoriska prestationsförmågan. Hypoteserna 

ställs så att de antingen kan bekräfta eller förkasta ifrågavarande tankegång.  

Den första hypotesen berör relationen mellan omgivningsosäkerhet och 

ekonomistyrning samt organisatorisk prestationsförmåga. Den tidigare forskningen 

indikerar att det råder meningsskiljaktigheter beträffande vilken typ av styrmedel för 

ekonomistyrningen som lämpar sig bäst under hög omgivningsosäkerhet. Utgående 

från klassificeringen av formella respektive informella styrmedel på basen av 

information med snäv eller bred fokus förefaller det dock som att största delen av 

forskningen stöder antagandet att företag ska tillämpa och använda sig av 

ekonomistyrningssystem med bred fokus, det vill säga mindre formaliserad styrning, 

under hög omgivningsosäkerhet för att erhålla den bästa nyttan och högsta 

organisatoriska prestationsförmågan (Govindarajan 1984; Chenhall & Morris 1986; 

Mia 1993; Gul & Chia 1994; Chong & Chong 1997; Agbejule & Burrowes 2007; Abdel-

Kader & Luther 2008). Baserande på den tidigare forskningen föreslås därmed följande 

hypotes: 

H1 Det finns ett indirekt positivt samband mellan omgivningsosäkerhet och 

organisatorisk prestationsförmåga som beror på vilken grad företaget 

använder sig av ekonomistyrningssystem med bred fokus. 

Den andra hypotesen berör relationen mellan strategisk positionering och 

ekonomistyrning samt organisatorisk prestationsförmåga. Man kan dra slutsatsen att 

det inte råder allmän koncensus inom forskningslitteraturen beträffande vilken typ av 
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styrmedel som företag använder sig av då de följer en viss konkurrensstrategi. 

Utgående från klassificeringen av formella och informella styrmedel på basen av 

information med snäv eller bred fokus stöder forskningen beträffande strategisk 

positionering mera antagandet att den bästa nyttan erhålls och högsta organisatoriska 

prestationsförmågan uppnås då försvarare/kostnadsledare använder sig av 

ekonomistyrningssystem med snäv fokus, det vill säga mer formella styrmedel för 

styrningen av verksamheten, och då prospektörer/differentierare förlitar sig mera på 

ekonomistyrningssystem med bred fokus, det vill säga informella styrmedel för 

ekonomistyrningen (Abernethy & Guthrie 1994; Chong & Chong 1997; Baines & 

Langfield-Smith 2003). Också andra undersökningar, som dock inte utgått från 

klassificeringen av formella och informella styrmedel på basen av information med 

snäv eller bred fokus, har kommit till samma slutsats (Govindarajan 1988; Chenhall & 

Langfield-Smith 1998; Abernethy & Brownell 1999; Hoque 2004). På basen av den 

tidigare forskningen formas därmed följande hypotes: 

H2 Det finns ett indirekt positivt samband mellan strategisk positionering 

och organisatorisk prestationsförmåga som beror på vilken grad 

företaget använder sig av ekonomistyrningssystem med bred fokus. 

Det finns dock de undersökningar (Simons 1987, 1988; Ezzamell 1990; Hartmann 

2004; Ekholm & Wallin 2006, 2011) som hävdar att formella styrmedel vore 

användbara i osäkra och föränderliga omgivningar och då man följer en given strategi i 

syftet att nå bästa möjliga prestationsförmåga. I de flesta av dessa undersökningar 

(Simons 1987, 1988; Ekholm & Wallin 2006, 2011) har man undersökt budgetens 

stramhet under ifrågavarande förhållanden, man har alltså inte utgått från en 

klassificering av formella och informella styrmedel på basen av information med snäv 

eller bred fokus. På basen av de tidigare erhållna resultaten verkar det befogat att anta 

att hög omgivningsosäkerhet skulle leda till att företag förlitar sig allt mer på fasta 

budgetmål, som enligt Chenhalls (2003) klassificering tolkas som ett mera formellt 

styrmedel. Hos företag som är verksamma i osäkra och föränderliga omgivningar kan 

fasta budgetmål reflektera företagens behov för ökad informationshantering och 

striktare kontroll (Simons 1987, 1988). Den tredje hypotesen lyder därmed: 

H3 Det finns ett indirekt positivt samband mellan omgivningsosäkerhet och 

organisatorisk prestationsförmåga som beror på vilken grad företaget 

förlitar sig på fasta budgetmål. 
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Den fjärde och sista hypotesen hänför sig till relationen mellan strategisk positionering 

och ekonomistyrning samt organisatorisk prestationsförmåga. Simons (1987, 1988) och 

Ekholm och Wallins (2006) forskningsresultat indikerar till skillnad från den allmänna 

uppfattningen att företag som följer en differentieringsstrategi skulle ha mera nytta och 

uppnå högre prestationsförmåga med hjälp av mera fasta budgetmål, som klassificeras 

som ett mera formellt styrmedel (Chenhall 2003). Simons (1987) spekulerar att 

prospektörer använder sina mer formella ekonomistyrningssystem intensivt för att 

övervaka osäkra och föränderliga omgivningar. Simons (1987, 1988) samt Ekholm och 

Wallin (2006) utgår som sagt inte från klassificeringen av formella och informella 

styrmedel på basen av information med snäv eller bred fokus, utan de utgår från en 

indelning mellan fasta och flexibla budgeter Genom att ta denna utgångspunkt för att 

klassificera ekonomistyrningssystem som formella eller informella, föreslås följande 

hypotes:  

H4 Det finns ett indirekt positivt samband mellan strategisk positionering 

och organisatorisk prestationsförmåga som beror av vilken grad 

företaget förlitar sig på fasta budgetmål. 

4.4. Databas och analysstrategi 

Databasen Nordens största företag (Largestcompanies.com) användes för den 

empiriska undersökningen. Till samplet valdes endast svenska tillverkningsföretag. 

Svenska företag valdes på grund av praktiska och språkmässiga skäl. Valet av 

tillverkningsföretag motiveras med att tillverkning medför specifika utmaningar för 

kostnadsberäkning och ekonomistyrning (Ekholm & Wallin 2011). Därefter uteslöts 

tillverkningsföretag med mindre än 100 anställda ur samplet eftersom det är osannolikt 

att företag med mindre än 100 anställda har tillräckligt väldefinierade arbetsuppgifter 

(Brownell & Dunk 1991). Detta resulterade i 1018 antal tillverkningsföretag. Företagen 

ordnades i en alfabetisk ordning och sedan valdes en slumpmässig startpunkt bland 

dessa återstående företag varefter vartannat företag valdes. Detta systematiska 

slumpmässiga urval4  resulterade i 508 antal företag. Själva undersökningen utfördes 

med hjälp av en enkät, som skickades per e-post i april-maj 2011 till ekonomicheferna 

(eller verkställande direktörerna om ekonomichefens namn saknades i databasen) i 

                                                        
 
4 Systematisk slumpmässigt urval innebär att man väljer varje n:te element efter en slumpmässig 

startpunkt. En förutsättning för att kunna tillämpa systematisk slumpmässigt urval är att elementen i 

populationen kan grupperas på något sätt (Ghauri & Grønhaug 2005:149). 



 
 

 

34 

dessa företag. Enkäten gjordes med Webropol 2.0 och enkätsvaren analyserades med 

hjälp av statistikprogrammet PASW/SPSS 18.0. Den initiala enkätundersökningen, 

som skickades i april 2011, gav 72 responser. Ett uppföljningsbrev som skickades i maj 

2011 resulterade i ytterligare 39 responser. Totalt resulterade enkätundersökningen i 

111 responser och svarsprocenten var knappa 22 procent (21.9 %). 

På variabeln omgivningsosäkerhet utfördes en principalkomponentanalys eftersom den 

betraktades som en reflexiv5 variabel. De övriga variablerna ansågs formativa så på 

dessa utfördes inga principalkomponentanalyser. För att testa hypotesernas samband 

användes en så kallad ”path analysis”. ”Path analysis” är en användbar analysmetod då 

man vill undersöka relationen mellan tre eller flera variabler. Den bistår med 

kvantitativa estimat av kausaliteten mellan en mängd olika variabler (Hoque 2004). 

Denna analysmetod grundar sig på Pearson korrelation och regressionsanalys och 

möjliggör således en undersökning av både direkta och indirekta samband samt övriga 

effekter. ”Path analysis” är en utvidgning av regressionsmodellen och används för att 

testa lämpligheten hos en korrelationsmatris för två eller flera kausala modeller, som 

forskaren undersöker. Modellen består oftast av olika variabler där pilar indikerar 

kausalitet och riktning hos sambandet. Vilka variabler som är beroende och oberoende 

beror på kausaliteten och pilens riktning. De förutspådda sambanden, det vill säga 

regressionsvikterna, mellan variablerna jämförs gentemot variablernas inbördes 

korrelationer i korrelationsmatrisen. På basen av detta kan man sedan beräkna de 

direkta, indirekta och övriga effekterna. (Garson 2008). I figur 2 presenteras ”path”-

modellen som används i denna undersökning. 

Figur 2 ”Path”-modellen 

 

 

 

 

 

                                                        
 
5 Reflexiva indikatorer reflekterar det underliggande konceptet medan formativa indikatorer kartlägger 

den underliggande strukturen (Ghauri & Grønhaug 2005:83). 
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4.5. Mätning av variabler 

4.5.1. Omgivningsosäkerhet 

För att mäta omgivningsosäkerhet användes Hoques (2004) åtta-punkters 

mätinstrument. Detta mätinstrument, som ursprungligen utvecklats av Gordon och 

Narayanan (1984) samt Govindarajan (1984), har fått en vidsträckt användning i 

forskningslitteraturen (Chong & Chong 1997; Hartmann 2005, Ekholm & Wallin 

2006). Respondenterna ombads bedöma förutsägbarheten hos varje punkt på en 

Likert6 skala från 1 (mycket förutsägbart) till 7 (mycket oförutsägbart). Låga värden 

innebär att företagen uppfattar omgivningen som mera säker och stabil (låg 

omgivningsosäkerhet) medan höga värden innebär att företagen uppfattar 

omgivningen som mera osäker och instabil (hög omgivningsosäkerhet). De variabler 

som mättes beträffande omgivningsosäkerhet är följande: 

1) Leverantörers agerande 

2) Konsumenters behov, smaker och preferenser 

3) Avreglering och globalisering 

4) Konkurrenternas agerande på marknaderna 

5) Produktions- och informationsteknologiers utveckling 

6) Statlig reglering och lagstiftning av betydelse för företaget 

7) Ekonomisk miljö/konjunkturer av betydelse för företaget 

8) Industriella relationer 

4.5.2. Strategisk positionering 

Tidigare studier (Simons 1987, 1988; Abernethy & Guthrie 1994; Chenhall & Langfield-

Smith 1998; Chong & Chong 1997; Abernethy & Brownell 1999; Baines & Langfield-

Smith 2003; Hoque 2004; Ekholm & Wallin 2006; Abdel-Kader & Luther 2008) har 

mätt strategisk positionering antingen på basen av Miles och Snows (1978) eller Porters 

(1980, 1985) konkurrensstrategitypologi. Även om Miles och Snows (1978) och Porters 

(1980, 1985) typologier har sina egna nyanser antas inom litteraturen att det finns en 

viss likhet mellan dem och att de kan jämföras sinsemellan (Segev 1989).  

                                                        
 
6 En Likert skala består i sin standard format av en rad påståenden där respondenterna ska indikera i 

vilken grad de håller med dessa påståenden (Albaum 1997). 
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Ett sex-punkters mätinstrument utvecklat av Govindarajan (1988) på basen av Porters 

diskussion beträffande konkurrensstrategier (1980, 1985) och som bland annat använts 

av Ekholm och Wallin (2006), valdes för att mäta företagets strategisk positionering. 

Respondenterna ombads bedöma företagets strategiska positionering beträffande en 

rad olika strategier i relation till  de ledande konkurrenterna i branschen på en Likert 

skala från 1 (signifikant lägre än de ledande konkurrenterna) till 7 (signifikant högre än 

de ledande konkurrenterna). Ett enskilt medeltal för varje respondent räknades 

därefter på basen av de sex punkterna. Låga värden innebär att företagen följer mera en 

försvarar/kostnadsledarskaps-strategi medan höga värden innebär att företagen följer 

mera en prospektör/differentierings-strategi. De uppmätta variablerna är följande: 

1) Produkternas försäljningspris 

2) Andelen av omsättningen (%) spenderat på forskning och utveckling 

3) Andelen av omsättningen (%) spenderat på marknadsföring 

4) Produktkvalitet 

5) Brand image 

6) Produktegenskaper 

4.5.3. Ekonomistyrning 

4.5.3.1. Fokus 

Ett sex-punkters mätinstrument utvecklat av Chenhall och Morris (1986) på basen av 

Gordon och Narayanan (1984) valdes för att mäta företagens behov av information med 

bred fokus7, det vill säga användningen av mera informella styrmedel (Chenhall 2003). 

Detta mätinstrument har fått en vidsträckt användning i forskningslitteraturen (Mia 

1993; Abernethy & Guthrie 1994; Gul & Chia 1994; Chong & Chong 1997; Agbejule & 

Burrowes 2007; Abdel-Kader & Luther 2008). Respondenterna fick bedöma 

användbarheten hos varje punkt i den dagliga verksamheten på en Likert skala från 1 

(inte alls användbart) till 7 (mycket användbart). Ett enskilt medeltal för varje 

respondent räknades på basen av de sex punkterna. Låga värden innebär att företagen 

har en snäv fokus och förlitar sig i allt högre grad på formella styrmedel medan höga 

värden innebär att företagen har en bred fokus och förlitar sig allt mer på informella 

                                                        
 
7 Se fotnot nummer 3 på sidan 18 för en förklaring av begreppet bred fokus. 
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styrmedel. Variablerna som mättes beträffande ekonomistyrningens informationsfokus 

är följande: 

1) Information som fokuserar på faktorer externa till organisationen såsom 
ekonomiska förhållanden, befolkningstillväxt, teknologisk utveckling m.m. 

2) Icke-ekonomisk information såsom kundpreferenser, arbetstagarnas attityder, 
arbetsförhållanden, statens och myndigheters attityder, hot från konkurrenter m.m.  

3) Icke-finansiell information som relaterar till följande områden: 

a) produktionsinformation såsom output nivåer, scrap nivåer, maskineffektivitet, 
arbetstagarnas frånvaro m.m. 

b) marknadsinformation såsom marknadens storlek, marknadsandel m.m.  

4) Information som relaterar till möjliga framtida händelser. 

5) Kvantifiering av sannolikheten att framtida händelser kommer att ske (till exempel 
sannolikhetsestimat). 

4.5.3.2. Budgetmål 

Budgetens stramhet (med andra ord ekonomistyrningens formella karaktär) mättes 

med hjälp av ett instrument konstruerat av Simons (1987, 1988). Respondenterna fick 

bedöma fyra olika budgeteringsrelaterade aspekter på en Likert skala från 1 till 7. Den 

första indikatorn bad respondenten bedöma hur pass fasta de uppsatta budgetmålen. 

Därefter fick respondenten även bedöma exaktheten hos de uppsatta budgetmålen. I de 

två sista indikatorerna skulle respondenten ange hur viktigt det är att uppnå uppsatta 

budgetmål samt operativ effektivitet. De fyra indikatorerna ombildades därefter till ett 

enskilt medeltal för varje respondent, i enlighet med Simons (1987, 1988) 

undersökningar. Medeltalet mäter graden av stramhet hos företagens uppställda 

budgetmål. Låga värden indikerar mera lösa budgetmål medan höga värden indikerar 

mera fasta budgetmål.  

4.5.4. Prestationsförmåga 

Organisatorisk prestationsförmåga mättes med Hoques (2004) tolv-punkters 

mätinstrument. De två sista indikatorerna i Hoques (2004) mätinstrument 

(arbetsplatsen förhållanden och de anställdas hälsa och säkerhet) slopades eftersom de 

inte ansågs relevanta med tanke på undersökningen. Detta mätinstrument, som 

ursprungligen utvecklats av Govindarajan (1984) har använts i senare undersökningar 

av bland annat Govindarajan (1988), Abernethy och Guthrie (1994), Chong och Chong 
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(1997), Chenhall och Langfield-Smith (1998) samt Baines och Langfield-Smith (2003). 

Respondenterna ombads bedöma företagets organisatoriska prestationsförmåga i 

jämförelse med branschgenomsnittet på en Likert skala från 1 (avsevärt lägre än 

genomsnittet) till 7 (avsevärt högre än genomsnittet). För varje respondent räknades 

sedan ett enskilt medeltal på basen av de tio punkterna. Låga värden innebär en 

organisatorisk prestationsförmåga under medeltalet i branschen medan höga värden 

innebär en organisatorisk prestationsförmåga över medeltalet i branschen. Variablerna 

som mättes beträffande organisatorisk prestationsförmåga är följande: 

 

1) Rörelseresultat 

2) Omsättningens tillväxttakt 

3) Avkastning på investerat kapital (ROI) 

4) Den löpande verksamhetens kassaflöde (cash flow) 

5) Kostnadsnivå 

6) Marknadsandel 

7) Utvecklingen av nya marknader 

8) Utvecklingen av nya produkter 

9) Forskning och utveckling (R & D) 

10) Personalens utveckling 
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från den empiriska 

undersökningen. Kapitlet börjar med att presentera deskriptiv statistik från 

undersökningen vilket därefter återföljs av en redogörelse och analys av resultaten från 

principalkomponentanalysen och den multipla regressionsanalysen. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av analysen och resultaten. 

5.1. Deskriptiv statistik 

I tabellen nedan presenteras deskriptiv statistik för de undersökta variablerna. I den 

fortsatta analysen kommer de olika variablerna att benämnas följande: 

omgivningsosäkerhet – OSÄKER, strategisk positionering – STRATPOS, 

ekonomistyrning baserandes på information med bred fokus – FOKUS, 

ekonomistyrning med fasta budgetmål – BUDMÅL och prestationsförmåga – PREST. 

Tabell 4 Deskriptiv statistik 

Variabel           medeltal                 standardavvikelse                minimum               maximum 

OSÄKER                3.92     0.81                     2.25 5.88 

STRATPOS                     4.64     0.69                     2.50 6.33 

FOKUS                            4.47     0.88                      1.50 6.33 

BUDMÅL                        4.75     0.84                      1,50 6.75 

PREST                             4.57     0.77                      2.60 6.30 

 

Med tanke på att den teoretiska ramen för responserna är 1-7 för alla variabler kan man 

observera att de aktuella responserna är relativt vida, speciellt för variablerna FOKUS 

och BUDMÅL. Man ser också att medeltalen för alla variabler förutom OSÄKER är 

ovanför skalans medelvärde på 4. Standardavvikelsen för samtliga variabler 

underskrider 1. På basen av den deskriptiva statistiken kan man konstatera att båda 

ekonomiska styrmedel uppskattas relativt högt på skalan.            

Tar man en närmare titt på responserna och medeltalen hos de själva indikatorerna för 

variablerna OSÄKER, STRATPOS, FOKUS, BUDMÅL och PREST (se bilaga 2) så kan 

man beträffande variabeln OSÄKER konstatera att punkten ekonomisk 

miljö/konjunkturer av betydelse för företaget har bedömts som den mest osäkra och 
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uppvisar ett medeltal på 4.49. Av de övriga punkterna har endast två andra överskridit 

skalans medelvärde på 4, nämligen punkterna avreglering och globalisering samt 

konkurrenternas agerande på marknaderna. De övriga punkterna (leverantörers 

agerande, konsumenters behov, smaker och preferenser, produktions- och 

informationsteknologiers utveckling, statlig reglering och lagstiftning av betydelse för 

företaget samt industriella relationer) uppvisar alla medeltal som underskrider 

medelvärdet på 4, vilket indikerar att dessa inte upplevs som lika osäkra jämfört med  

de tidigare nämnda punkterna. Leverantörers agerande upplevs som den minst osäkra 

punkten med ett medeltal på 3.59. 

Indikatorerna för variabeln STRATPOS uppvisar de högsta medelvärdena för 

punkterna produktkvalitet, brandimage och produktegenskaper. Alla nämnda punkter 

överskrider ett värde på 5, varav produktkvalitet anses vara den viktigaste strategin för 

att uppnå konkurrensfördelar och resulterar i ett medeltal på 5.5. Produkternas 

försäljningspris pris uppvisar ett medeltal på 4.3 och är därmed ovanför skalans 

medelvärde. De två punkter som underskrider medelvärdet på 4 och som inte upplevs 

som lika viktiga som de tidigare nämnda punkterna är de som berör hur stor andel av 

omsättningen man spenderat på forskning och utveckling (R & D) samt 

marknadsföring. 

Beträffande variabeln FOKUS och dess indikatorer så bedömer respondenterna 

punkten icke-finansiell information som relaterar till marknadsinformation (såsom 

exempelvis marknadens storlek och marknadsandel) som den mest användbara 

informationen i ekonomistyrningen. Denna punkt uppvisar ett medeltal på 5.2. Också 

de två övriga punkterna som berör användningen av icke-ekonomisk information som 

relaterar till exempelvis kundpreferenser, anställdas attityder och hot från 

konkurrenter samt icke-finansiell information beträffande produktionsinformation 

upplevs som mycket användbara. Medeltalen för dessa indikatorer är 4.83 respektive 

4.89. Information som relaterar till möjliga framtida händelser anses också användbart 

och medeltalet på 4.5 överskrider skalans medelvärde. De två övriga punkterna, 

information som fokuserar på externa faktorer till företaget (exempelvis ekonomiska 

förhållanden, befolkningstillväxt, teknologisk utveckling) samt kvantifieringen och 

uppgörandet av olika sannolikhetsestimat för att framtida händelser kommer att ske, 

underskrider båda skalans medelvärde på 4. Den senare nämnda upplevs som den 

minst användbara med ett medeltal på 3.5. 
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Av de indikatorer som uppgör variabeln BUDMÅL upplever respondenterna det som 

mycket viktigt att uppnå mål både beträffande uppsatta budgetmål samt operativ 

effektivitet. Punkterna uppvisar medeltal på 5.23 respektive 5.82. Att uppnå uppsatta 

mål beträffande operativ effektivitet anses mest viktigt. Respondenterna antyder även 

att budgetmålen är mer fasta än lösa och flexibla, vilket indikerar att fast budgetering 

liksom exempelvis användningen av den traditionella årsbudgeten upplevs användbart. 

Medeltalet för denna punkt är 3.29 och underskrider skalans medelvärde på 4 (märk 

att för denna skala rankades 1 som mycket fasta budgetmål och 7 som mycket lösa). 

Exaktheten hos de uppsatta budgetmålen erhåller ett medeltal på 4.67, vilket antyder 

att det upplevs som viktigt att uppnå och få tillstånd klara och exakta budgetmål. 

Responserna berörande den sista variabeln PREST där respondenterna skulle bedöma 

hur pass väl företaget lyckats jämfört med branschgenomsnittet upplevs det på 

samtliga punkter att man lyckats åstadkomma bättre prestationsförmåga jämfört med 

branschen, det vill säga alla punkter har ett medeltal som överskrider skalans 

medelvärde på 4. Marknadsandel uppvisar det högsta medeltalet på 5.17, vilket också 

antyder att denna punkt upplevs som den mest viktiga indikatorn för företagets 

prestationsförmåga och där man lyckats bäst jämfört med den övriga branschen enligt 

respondenterna. Man kan även observera en klar tendens att respondenterna anser att 

man specifikt lyckats bättre beträffande de mera finansiella indikatorerna jämfört med 

de mera icke-finansiella. Av de mer finansiella indikatorerna för företagets 

prestationsförmåga uppvisar rörelseresultat ett medeltal på 4.94, den löpande 

verksamhetens kassaflöde (cash flow) ett medeltal på 4.86, omsättningstillväxt samt 

avkastning på investerat kapital (ROI) uppvisar medeltal på 4.79 respektive 4.76. 

Kostnadsnivå har det lägsta medeltalet beträffande de mera finansiella indikatorerna 

och resulterar i ett medeltal på 4.25. De mera icke-finansiella indikatorerna för 

företagets prestationsförmåga, det vill säga utvecklingen av marknader samt nya 

produkter, forskning och utveckling (R & D) samt personalens utveckling uppvisar 

medeltal mellan 4.1 och 4.37, där utvecklingen av nya produkter har det högsta 

medeltalet och forskning och utveckling det lägsta. På basen av medeltalen beträffande 

prestationsförmåga kan man konstatera att det verkar som om det är lättare att 

bedöma företagets prestationsförmåga jämfört med den övriga branschen beträffande 

mera finansiella indikatorer och att det är på dessa punkter som respondenterna 

överlag anser sig att de lyckats bättre jämfört med branschgenomsnittet.  
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5.2. Principalkomponentanalys 

Variabeln OSÄKER, det vill säga omgivningsosäkerhet, analyserades först med en så 

kallad principalkomponentanalys8 eftersom denna variabel betraktades som en reflexiv 

variabel. Före utförandet av principalkomponentanalysen gjordes det en bedömning av 

datans lämplighet för faktoranalys. Kaiser-Meyer-Olkin värdet mättes till 0.77, som 

mer än väl överträffar det rekommenderade värdet på o.6 (Kaiser 1974). Även Bartletts 

test av sfäricitet uppnådde statistisk signifikans (p < 0.001) vilket ger stöd för 

utförandet av faktoranalys på datan (Bartlett 1954). 

Principalkomponentanalysen påvisade två komponenter med eigenvärden9 över 1. 

Komponent 1 uppvisade ett eigenvärde på 3.1 och komponent 2 ett eigenvärde på 1.1. 

Dessa två komponenter förklarade 39.4 procent respektive 13.2 procent av variansen. 

Totalt förklarade dessa två komponenter 52.6 procent av variansen, det vill säga över 

hälften av datans varians. För att bistå i tolkningen av dessa två komponenter utfördes 

en Varimax rotation. Den roterade lösningen visade närvaron av en enkel struktur där 

båda komponenterna hade ett antal starka så kallade ”faktorbelastningar” och att alla 

åtta indikatorer beträffande omgivningsosäkerhet belastade betydligt mera på 

någondera komponenten. Denna tvåkomponentslösning förklarade totalt 52.5 procent 

av variansen hos datan, med andra ord över hälften av datans varians. Komponent 1 

förklarade 28.3 procent och komponent 2 24.2 procent. Varimax rotationen i tabellen 

nedan visar att komponent 1 bildades av indikatorerna 1, 2, 4, 5 och 8 samt att 

komponent 2 bildades av indikatorerna 3, 6 och 7 (se bilaga 2 för deskriptiv statistik). 

Cronbachs alfa för komponent 1 uppmätte 0.73 vilket antyder god skalreliabilitet och 

överträffar det rekommenderade värdet på 0.7. Komponent 2 mätte ett Cronbachs alfa 

på endast 0.58, vilket är under det rekommenderade värdet på 0.7 för god 

skalreliabilitet. Denna komponent slopades därmed från den fortsatta analysen.  

Tabell 5 Varimax rotation för omgivningsosäkerhet 

 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.5 Ind.6 Ind.7 Ind.8 

Komp.1 0.763 0.626 0.167 0.641 0.605 0.103 0.285 0.628 

Komp.2 -0.096 0.264 0.831 0.207 0.381 0.824 0.376 0.395 

                                                        
 
8  Faktoranalys och principalkomponentanalys reducerar en stor mängd av variabler och data till en liten 

mängd faktorer eller komponenter (Pallant 2005: 172). Till skillnad från faktoranalys, som endast beaktar 

den allmänna variansen (eng. common variance) tar principalkomponentanalys i beaktande den totala 

variansen (Ghauri & Grønhaug 2005:198). 
9 Enligt Kaisers kriterium tas endast faktorer eller komponenter som uppvisar eigenvärden över 1 med i 

den fortsatta analysen. Eigenvärdet för en faktor eller komponent anger hur mycket som en faktor eller 

komponent förklarar av den totala variansen (Pallant 2005: 175). 
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5.3. Korrelations- och regressionsanalys 

5.3.1. Ekonomistyrning – fokus 

En bivariat korrelationsanalys utfördes till en början på de undersökta variablerna. 

Variablernas korrelationer presenteras i tabell 6 i form av en korrelationsmatris. Från 

denna tabell kan det ses att variabeln OSÄKER inte uppvisar några som helst 

signifikanta samband med de övriga variablerna. Det förefaller som om hypotes 1 inte 

får något som helst understöd på basen av korrelationsanalysen. Variabeln STRATPOS 

däremot uppvisar signifikanta positiva samband med variablerna FOKUS och PREST. 

Dessutom existerar det ett signifikant positivt samband mellan FOKUS och PREST. 

Därmed verkar det som om hypotes 2 skulle på basen av korrelationsanalysen få 

understöd. 

Tabell 6 Korrelationsanalys – fokus  

   X1 X2 X3 X4 

X1   OSÄKER   1.000   
X2   STRATPOS  -0.074 1.000 
X3   FOKUS   -0.044 0.304** 1.000 
X4   PREST   0.001 0.645** 0.357* 1.000  

 
*Signifikanta då p < 0.01 (ensidigt test) 
**Signifikanta då p < 0.001 (ensidigt test) 

 
För att testa modellen i figur 2 (se sid 34) utfördes en så kallad ”path analys”. Två olika 

typs variabler kan observeras från modellen. OSÄKER (X1) benämns som en exogen 

variabel eftersom den inte påverkas av några andra variabler i modellen. STRATPOS 

(X2), FOKUS (X3) och PREST (X4) är så kallade endogena variabler eftersom de 

påverkas av variabeln OSÄKER (X1). Relationerna mellan variablerna uttrycks med så 

kallade ”path”-koefficienter (Pij) som är likvärdiga med de standardiserade regressions- 

eller beta-koefficienterna. För att man ska kunna generera de nödvändiga 

koefficienterna behövs den så kallade ”zero-order”-korrelationskoefficienten för 

OSÄKER och STRATPOS samt de standardiserade regressionskoefficienterna (beta-

värdena) för de övriga variablerna (Hoque 2004). 

Ekvationerna för regressionsanalyserna i detta fall är följande: 

 
1. X2 = P21X1 + e1 

2.  X3 = P31X1 + P32X2 + e2 

3. X4 = P41X1 + P42X2 + P43X3 + e3 
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I ekvationerna på föregående sida är X den uppmätta variabeln (OSÄKER, STRATPOS, 

FOKUS, PREST), P är den standardiserade regressionskoefficienten eller beta-värdet 

och e är de slumpmässiga felen. Resultaten från regressionsanalysen kan ses i tabell 7. 

Tabell 7 Regressionsanalys – fokus  

Variabel   Koefficient beta-värde t-värde p 

 
Ekv. 1: X2 = P21X1 + e1 

 
X1   OSÄKER             P21 -0.074 -0.771 i.s* 
 
R² = 0.005; justerat R² = -0.004  
F1,109 = 0.595; p = i.s* 
 
Ekv. 2: X3 = P31X1 + P32X2 + e2 
 
X1   OSÄKER            P31 -0.021 -0.231 i.s* 
X2   STRATPOS  P32 0.302 30.287 0.0005  
 
R² = 0.093; justerat R² = 0.076 
F2,108 = 5.514; p =0.005  
 
Ekv. 3: X4 = P41X1 + P42X2 + P43X3 + e3 
 
X1   OSÄKER            P41 0.053 0.731 i.s* 
X2   STRATPOS    P42 0.594 7.861 0.000 
X3   FOKUS             P43 0.179 2.374 0.0095 
 
R² = 0.447; justerat R² = 0.432  
F3,107 = 28.849; p = 0.000 
 

 
*icke-signifikant 

 

Eftersom STRATPOS, FOKUS, och PREST är alla formativa variabler så är inte 

Cronbachs alfa lämpligt för att estimera reliabiliteten hos dessa. Däremot är det viktigt 

att testa om det möjligen existerar multikollinearitet mellan variablerna. 

Multikollinearitet är inte ett problem i detta fall eftersom de uppmätta VIF10-värdena 

för variablerna i ekvationerna ovan är mellan 1.005 och 1.106, vilket är klart under det 

kritiska värdet på 3.3 (Petter, Straub & Rai 2007). Beträffande ekvation 1 kan man 

konstatera att det inte existerar ett signifikant samband mellan variablerna OSÄKER 

och STRATPOS. Detta är en förutsättning för att en meningsfull analys ska kunna äga 

rum (Ekholm & Wallin 2006). Ekvation 2 påvisar att det inte existerar ett signifikant 

samband mellan variablerna OSÄKER och FOKUS medan det dock finns ett signifikant 

positivt samband mellan STRATPOS och FOKUS. Regressionskoefficienten eller beta-

                                                        
 
10 Förkortning av engelskans ”variance in factor" 
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värdet är 0.302 och statistiskt signifikant till och med då p < 0.001 (ensidigt test). 

Regressionsmodellen för ekvation 2 är den också statistiskt signifikant (p < 0.01). 

Förklaringsgraden hos modellen är dock låg (R² = 0.093) och maximalt 9.3 procent av 

variansen hos variabeln FOKUS kan förklaras med hjälp av de två övriga variablerna. I 

ekvation 3 uppvisar både STRATPOS (beta-värde 0.594, p < 0.001, ensidigt test) och 

FOKUS (beta-värde 0.179, p < 0.01, ensidigt test) signifikanta positiva samband med 

variabeln PREST medan variabeln OSÄKER är statistiskt insignifikant. 

Regressionsmodellen är statistiskt signifikant (p < 0.001) och dess förklaringsgrad R²  

är som bäst 44.7 procent. 

Hypoteserna H1 och H2 testades genom att ”nedbryta” Pearson korrelationerna i länken 

mellan OSÄKER, FOKUS och PREST samt STRATPOS, FOKUS och PREST. Teoretiskt 

så är summan av de direkta, indirekta och övriga effekterna mellan två variabler lika 

med den observerade korrelationen för ifrågavarande variabler (Hoque 2004). I tabell 

8 anges de direkta, indirekta och övriga effekterna på basen av korrelationsanalysen 

samt den multipla regressionsanalysen (se bilaga 6 för kalkyleringar). 

Tabell 8 Direkta, indirekta och övriga effekter – fokus  

Från OSÄKER X1 till STRATPOS X2 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     -0.074               -0.074                                  -                         -                          -0.074 
 

Från OSÄKER X1 till FOKUS X3 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     -0.044                -0.021                                 -                    -0.023                     -0.044 

   
Från STRATPOS X2 till FOKUS X3 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.304                0.302                                  -                     0.002                       0.304 

 
Från OSÄKER X1 till PREST X4 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.001                0.053                             -0.052                         -                            0.001 

 
Från STRATPOS X2 till PREST X4 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.645                0.594                               0.051                         -                            0.645 

 

Från FOKUS X3 till PREST X4 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.357                 0.179                                  -                      0.178 0.357 
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Hypotes 1 förutspår att det finns ett signifikant indirekt positivt samband mellan 

variablerna OSÄKER (X1) och PREST (X4) som är beroende av i vilken grad företaget 

förlitar sig på ekonomistyrningssystem med bred FOKUS (X3). Resultaten som 

presenterats i tabell 6 visar att det finns en positiv ”zero-order”-korrelation mellan 

variablerna OSÄKER (X1) och PREST (X4) men denna korrelationskoefficient på 0.001 

är såpass låg att den saknar både betydelse och signifikans. Den observerade 

korrelationen består av en knappt positiv och insignifikant direkt effekt på 0.053 

mellan OSÄKER (X1) och PREST (X4) samt en knappt negativ och insignifikant indirekt 

effekt på -0.052 mellan OSÄKER   (X1) och PREST (X4)  genom användningen av 

ekonomistyrningssystem med bred FOKUS (X3). Hypotes 1 får därmed på basen av de 

beräknade direkta, indirekta och övriga effekterna inget stöd. 

Enligt Hypotes 2 ska det existera ett signifikant indirekt positivt samband mellan 

variablerna STRATPOS (X2) och PREST (X4) som beror på i hur hög grad företaget 

använder sig av ekonomistyrningssystem med bred FOKUS (X3). Resultaten i tabell 6 

indikerar att det finns en positiv ”zero-order”-korrelation på 0.645 med en signifikans 

som underskrider p <0.001 mellan variablerna STRATPOS (X2) och PREST (X4). Den 

observerade korrelationen består av en positiv signifikant direkt effekt mellan 

STRATPOS (X2) och PREST (X4). Regressionskoefficienten eller beta-värdet för den 

ifrågavarande effekten är 0.594 och signifikant då p < 0.001. Den indirekta effekten 

uppvisar en positiv signifikant effekt på 0.051 mellan STRATPOS (X2) och PREST (X4) 

genom användningen av ekonomistyrningssystem med bred FOKUS (X3).  

Signifikansen underskrider p < 0.01. På basen av datan förefaller det som om hypotes 2 

delvis får understöd, sambandet mellan STRATPOS (X2) och PREST (X4) verkar dock 

vara betydligt mer direkt än det förutspådda indirekta genom ekonomistyrningssystem 

med bred FOKUS (X3). 

Även om det inte i hypoteserna förutspåddes är det klart att på basen av resultaten i 

tabell 7 att variabeln STRATPOS (X2) har en signifikant positiv direkt effekt på 

användningen av ekonomistyrningssystem med bred FOKUS (X3). ”Zero-order”-

korrelationen mellan variablerna är 0.304. Beta-värdet och den direkta effekten är 

0.302 och signifikansen underskrider p < 0.001. De övriga effekterna är endast 0.002. 

Datan indikerar också att det finns en signifikant (p < 0.01) positiv korrelation mellan 

ekonomistyrningssystem med bred FOKUS (X3) och PREST (X4). Den uppmätta ”zero-

order”-korrelationskoefficienten är 0.352 och består av en direkt effekt på 0.179 samt 

av övriga effekter på 0.178. 



 
 

 

47 

5.3.2. Ekonomistyrning – budgetmål 

Till en början utfördes en bivariat korrelationsanalys på de undersökta variablerna. 

Resultaten från korrelationsanalysen presenteras i tabell 9 i form av en 

korrelationsmatris, där korrelationerna för de olika variablerna framgår. Ur tabellen 

kan man avläsa att OSÄKER inte i detta fall heller uppvisar några signifikanta samband 

med de övriga variablerna. På basen av korrelationsanalysen får hypotes 3 inget som 

helst stöd. STRATPOS uppvisar dock signifikanta positiva samband med variablerna 

BUDMÅL och PREST. Mellan BUDMÅL och PREST existerar däremot inget signifikant 

samband. Hypotes 4 får med andra ord delvis stöd på basen av korrelationsanalysen.  

Tabell 9 Korrelationsanalys – budgetmål  

   X1 X2 X3 X4 

X1   OSÄKER   1.000   
X2   STRATPOS  -0.074 1.000 
X3   BUDMÅL   0.093 0.133* 1.000 
X4   PREST   0.001 0.645** 0.108 1.000  

 
* Signifikant då p < 0.1 (ensidigt test) 
** Signifikant då p < 0.001 (ensidigt test) 

 

Modellen i figur 2 (se sid 34) testades genom att även i detta fall utföra en”path analys”. 

OSÄKER (X1)  är också nu den exogena variabeln i modellen eftersom den inte påverkas 

av några andra variabler i modellen. I denna modell är nu BUDMÅL (X3) i stället för 

FOKUS samt STRATPOS (X2) och PREST (X4) de endogena variablerna eftersom de 

påverkas av variabeln OSÄKER (X1). För övrigt är proceduren identisk med den tidigare 

utförda regressionsanalysen. Ekvationerna för regressionsanalyserna i denna modell är 

följande: 

 
1. X2 = P21X1 + e1 

2.  X3 = P31X1 + P32X2 + e2 

3. X4 = P41X1 + P42X2 + P43X3 + e3 

 

 

Där X är den uppmätta variabeln (OSÄKER, STRATPOS, BUDMÅL, PREST), P är den 

standardiserade regressionskoefficienten och e är de slumpmässiga felen. Resultaten 

från regressionsanalysen presenteras i tabellen 10 (se nästa sida). 
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Tabell 10 Regressionsanalys – budgetmål  

Variabel   Koefficient beta-värde t-värde p 

 
Ekv. 1: X2 = P21X1 + e1 

 
X1   OSÄKER             P21 -0.074 -0.771 i.s* 
 
R² = 0.005; justerat R² = -0.004  
F1,109 = 0.595; p = i.s* 
 
 
Ekv. 2: X3 = P31X1 + P32X2 + e2 
 
X1   OSÄKER            P31 0.104 1.088 i.s* 
X2   STRATPOS  P32 0.140 1.474 0.0715  
 
R² = 0.028; justerat R² = 0.010 
F2,108 = 1.569; p =0.213  
 
Ekv. 3: X4 = P41X1 + P42X2 + P43X3 + e3 
 
X1   OSÄKER            P41 0.047 0.632 i.s* 
X2   STRATPOS  P42 0.646 8.649 0.000 
X3   BUDMÅL   P43 0.018 0.244 i.s* 
 
R² = 0.418; justerat R² = 0.402 
F3,107 = 25.655; p = 0.000 
 

 
*icke-signifikant 

 

Multikollinearitet är inte heller ett problem i detta fall eftersom VIF-värdena för de 

formativa variablerna STRATPOS, BUDMÅL och PREST är mellan 1.005 och 1.029, 

vilket klart underskrider det kritiska värdet på 3.3 (Petter et al. 2007). Ekvation 1 

uppvisar även denna gång inget signifikant samband mellan variablerna OSÄKER och 

STRATPOS, vilket var en förutsättning för en meningsfull analys. I ekvation 2 existerar 

det inte ett signifikant samband mellan OSÄKER och BUDMÅL. Däremot indikerar 

regressionsanalysen att variablerna STRATPOS och BUDMÅL har ett signifikant 

positivt samband, dock endast på en 10 procents signifikansnivå (ensidigt test). Den 

uppmätta regressionskoefficienten visar ett positivt värde på 0.14. 

Regressionsmodellens förklaringsgrad R² för ekvation 2 är dock som bäst endast 2.8 

procent och dess signifikans är också låg med ett p = 0.213. I den tredje ekvationen 

påvisas endast ett signifikant positivt samband mellan STRATPOS och PREST. 

Regressionskoefficienten för ifrågavarande samband är 0.646 och är statistiskt 

signifikant även då p < 0.001 (ensidigt test). De övriga variablerna uppvisar inga 

signifikanta samband. Regressionsmodellen är dock signifikant (p < 0.001) och dess 

förklaringsgrad R² är maximalt 41.8 procent. 
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För att testa hypoteserna H3 och H4 ”nedbröts” Pearson korrelationerna (liksom i den 

föregående analysen) men nu i länken mellan OSÄKER, BUDMÅL och PREST samt 

STRATPOS, BUDMÅL och PREST. Summan av de direkta, indirekta och övriga 

effekterna mellan två variabler ska vara lika med den observerade korrelationen för 

ifrågavarande variabler (Hoque 2004). I tabell 11 anges de direkta, indirekta och övriga 

effekterna på basen av Pearson korrelationerna (från korrelationsmatrisen) samt den 

multipla regressionsanalysen (se bilaga 7 för kalkyleringar).  

Tabell 11 Direkta, indirekta och övriga effekter – budgetmål  

Från OSÄKER X1 till STRATPOS X2 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     -0.074                -0.074       -                                            -                         -0.074    
 

Från OSÄKER X1 till BUDMÅL X3 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.093                0.104                                   -                   -0.009                      -0.093 

   
Från STRATPOS X2 till BUDMÅL X3 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.133                0.140                                  -                    -0.007  0.133 

 
Från OSÄKER X1 till PREST X4 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.001                0.047                             -0.046                          -                            0.001 

 
Från STRATPOS X2 till PREST X4 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.645                0.646                             -0.001                          -                            0.645 

 

Från BUDMÅL X3 till PREST X4 

Korrelation                Direkt effekt                Indirekt effekt                Övriga effekter          total effekt 
     0.108                 0.018                                  -                      0.09 0.108 

 

Hypotes 3 framlägger att det ska finnas ett signifikant indirekt positivt samband mellan 

variablerna OSÄKER (X1) och PREST (X4) beroende på hur starkt man i företag 

betonar användningen av fasta budgetmål, det vill säga BUDMÅL (X3). På basen av 

resultaten i tabell 9 kan man konstatera att det inte existerar ett signifikant samband 

mellan variablerna OSÄKER (X1) och PREST (X4). ”Zero-order”-korrelationen är 

endast 0.001 vilket indikerar att det i praktiken inte enligt resultaten finns något som 

helst samband mellan ifrågavarande variabler. Det observerade sambandet består av en 

insignifikant knappt positiv direkt effekt på 0.047 mellan OSÄKER (X1) och PREST 
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(X4) samt en insignifikant knappt negativ indirekt effekt på -0.046 mellan OSÄKER 

(X1) och PREST (X4) genom användningen av fasta budgetmål, BUDMÅL (X3). Hypotes 

3 understöds inte på basen av datan. 

Hypotes 4 förutspår att det ska finnas ett signifikant indirekt samband mellan 

variablerna STRATPOS (X2) och PREST (X4) genom företagets användning av fasta 

budgetmål, det vill säga BUDMÅL (X3). På basen av resultaten i tabell 9 existerar det 

ett signifikant positivt samband mellan variablerna STRATPOS (X2) och PREST (X4) 

där ”zero-order”-korrelationen uppgår till 0.645. Detta samband är signifikant på en 

signifikansnivå där p < 0.001. Den observerade korrelationen består av en positiv 

signifikant direkt effekt mellan STRATPOS (X2) och PREST (X4). 

Regressionskoefficienten eller beta-värdet för den ifrågavarande effekten är 0.646 och 

som sagt signifikant då p < 0.001. Den indirekta effekten uppvisar en knappt negativ 

och insignifikant effekt på -0.001 mellan STRATPOS (X2) och PREST (X4) genom 

användningen av fasta budgetmål, BUDMÅL (X3). På basen av resultaten kan man 

konstatera att hypotes 4 får delvis stöd. Effekten är dock liksom med 

ekonomistyrningssystem med bred fokus betydligt mer direkt och i detta fall nästan 

helt och hållet direkt, den indirekta effekten genom användningen av fasta budgetmål, 

BUDMÅL (X3) existerar knappt och är dessutom insignifikant. 

Fastän det inte förutspåddes i hypoteserna så kan man konstatera på basen av 

resultaten i tabell 10 att det finns ett signifikant och positivt direkt samband mellan 

variablerna STRATPOS (X2) och BUDMÅL (X3). ”Zero-order”-korrelationen mellan 

variablerna är 0.133. Dock var sambandet endast signifikant då p < 0.1. Beta-värdet och 

den direkta effekten är 0.14. De övriga effekterna är knappt negativa och uppvisar ett 

värde på endast -0.007. 

5.4. Sammanfattning av kapitlet 

Den deskriptiva statistiken indikerar att båda ekonomiska styrmedel FOKUS och 

BUDMÅL uppskattas relativt högt av respondenterna. Ekonomiska 

förhållanden/konjunkturer av betydelse för företaget anses som mest osäkert och 

produktkvalitet som den viktigaste strategin för att uppnå konkurrensfördelar. 

Beträffande prestationsförmåga får marknadsandel det högsta medeltalet. Alla 

variabler förutom OSÄKER överskrider skalans medelvärde på 4. På variabeln 

OSÄKER utfördes sedan en principalkomponentanalys som resulterade i att två 

komponenter bildades. Komponent 1 bestod av fem olika indikatorer beträffande 
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omgivningsosäkerhet och skalreliabiliteten för denna variabel var av god nivå. 

Komponent 2 som bestod av de tre resterande indikatorerna för omgivningsosäkerhet 

slopades från den fortsatta analysen eftersom dess skalreliabilitet var under det 

rekommenderade värdet för god skalreliabilitet. 

Hypotes 1 som förutspår att det ska finnas ett signifikant positivt indirekt samband 

mellan variablerna OSÄKER och PREST beroende på användningen av styrmedel med 

bred FOKUS får inget understöd. Hypotes 2 får dock delvis stöd och det påträffas 

signifikanta positiva samband mellan STRATPOS, FOKUS och PREST. Man kan 

observera direkta samband mellan både STRATPOS och FOKUS samt FOKUS och 

PREST. Detta samband mellan STRATPOS, FOKUS och PREST är dock mera direkt än 

det förutspådda indirekta. Liksom med hypotes 1 så bekräftas inte heller det 

förutspådda positiva och indirekta sambandet mellan OSÄKER, BUDMÅL och PREST i 

hypotes 3. Resultaten beträffande hypotes 4 ger däremot delvis stöd för ett positivt 

samband mellan STRATPOS, BUDMÅL och PREST. Sambandet är dock enbart direkt 

och den förutspådda indirekta effekten är obetydlig. Mellan STRATPOS och BUDMÅL 

samt mellan STRATPOS och PREST påträffas positiva signifikanta samband. Dock 

existerar inte enligt resultaten ett positivt signifikant samband mellan BUDMÅL och 

PREST. I figur 3 presenteras de undersökta variablernas korrelationer.  

Figur 3 Korrelationer mellan variablerna 
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6 DISKUSSION OCH KONKLUSIONER 

6.1. Undersökningens huvudresultat 

Syftet med denna avhandling var att undersöka de motstridiga resultaten beträffande 

omgivningsosäkerhetens och den strategiska positioneringens inverkan på företagets 

användning av formella och informella styrmedel samt företagets prestationsförmåga. 

Till skillnad från tidigare forskning utgicks det från att företagen kan använda sig av 

både formella och informella styrmedel samtidigt och att dessa inte behöver utesluta 

varandra. 

Den första hypotesen utgick från att det ska existera ett signifikant positivt samband 

mellan omgivningsosäkerhet och prestationsförmåga genom användningen av 

ekonomistyrningssystem med bred fokus, med andra ord mindre formaliserad 

styrning. Resultatet beträffande detta samband är något överraskande eftersom det 

indikerar att det inte finns något som helst signifikant positivt samband mellan 

ifrågavarande variabler och att omgivningsosäkerhet inte på något sätt skulle resultera i 

en större användning av mindre formella styrmedel såsom att utnyttja information med 

bred fokus i syftet att uppnå bättre organisatorisk prestationsförmåga. Hypotes 1 får 

med andra ord inget understöd. Det erhållna resultatet stämmer inte överens med den 

tidigare forskningen på området där största delen av undersökningarna (Govindarajan 

1984; Chenhall & Morris 1986; Mia 1993; Gul & Chia 1994; Chong & Chong 1997; 

Agbejule & Burrowes 2007; Abdel-Kader & Luther 2008) klart påvisar att 

omgivningsosäkerhet resulterar i en större användning av information med bred fokus 

för ekonomistyrning och att detta i sin tur ger bättre prestationsförmåga hos företaget. 

Den enda undersökningen som resultatet överensstämmer med är Hoques (2004) 

undersökning där resultaten inte gav något som helst stöd för antagandet att företag 

skulle förlita sig på icke-finansiella metoder för prestationsutvärdering (det vill säga 

mindre formaliserad styrning) under hög omgivningsosäkerhet för att uppnå en bättre 

organisatorisk prestationsförmåga. Även om det inte är i Hoques (2004) studie fråga 

om exakt samma ekonomiska styrmedel som i denna undersökning så är resultaten 

jämförbara eftersom ekonomistyrningssystem som baserar sig på användningen av 

information med bred fokus även inbegriper användningen av icke-finansiell 

information. 

Den andra hypotesen förutspådde att det ska finnas ett signifikant samband mellan 

företagets strategiska positionering och prestationsförmåga genom användningen av 
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information med bred fokus för ekonomistyrningen. Detta antagande får delvis stöd 

men indikerar däremot att sambandet är mera direkt än indirekt genom användningen 

av ekonomistyrning som baserar sig på information med bred fokus. Dock existerar det 

ett signifikant indirekt samband mellan variablerna ifråga som påvisar att den 

strategiska positioneringen och förlitandet på en mera differentieringsorienterad 

strategi skulle genom användningen av ekonomistyrningssystem med bred fokus 

resultera i bättre organisatorisk prestationsförmåga hos företagen. Det indirekta 

sambandet är dock inte nära ens lika starkt som det direkta sambandet som indikerar 

att den strategiska positioneringen och en mera differentieringsorienterad strategi 

direkt resulterar i bättre organisatorisk prestationsförmåga och att typen av 

ekonomistyrning i företaget inte spelar någon större roll i detta samband. Dock 

indikerar resultaten också att den strategiska positioneringen i form av en mera 

differentieringsorienterad strategi direkt resulterar i användningen av ekonomistyrning 

med bred fokus och att detta i sin tur direkt resulterar i högre organisatorisk 

prestationsförmåga. Men detta är i princip lika med det indirekta sambandet eftersom 

dessa två direkta samband bildar det indirekta sambandet mellan strategisk 

positionering, ekonomistyrning med bred fokus och prestationsförmåga. 

Det erhållna resultatet beträffande det indirekta sambandet stämmer överens med den 

tidigare forskningen av Abernethy och Guthrie (1994), Chong och Chong (1997) samt 

Baines och Langfield-Smith (2003) där resultaten liksom i denna undersökning 

indikerar att det finns ett signifikant och positivt samband mellan en 

differentieringsstrategi, förlitandet på information med bred fokus för ekonomistyrning 

och hög organisatorisk prestationsförmåga. Även många andra studier (Govindarajan 

1988; Chenhall & Langfield-Smith 1998; Abernethy & Brownell 1999; Hoque 2004) 

som dock inte utgått från ekonomistyrningssystem med bred fokus men nog andra 

informella styrmedel, stöder detta erhållna resultat. Det från resultaten erhållna direkta 

sambandet mellan strategisk positionering och en mera differentieringsorienterad 

strategi samt hög organisatorisk prestationsförmåga har inte påvisats i den tidigare 

forskningen, som tagits upp inom ramen för denna avhandling. 

Enligt den tredje hypotesen skulle det finnas ett signifikant positivt samband mellan 

omgivningsosäkerhet och prestationsförmåga genom användningen av fasta 

budgetmål, det vill säga mera formell styrning. Under hög omgivningsosäkerhet ska 

med andra ord användningen av fast budgetering leda till bättre prestationsförmåga. 

Liksom med resultatet beträffande hypotes 1 där inga samband påträffades mellan 
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omgivningsosäkerhet, ekonomistyrning på basen av information med bred fokus och 

organisatorisk prestationsförmåga, så existerar det inte heller enligt resultatet från 

analysen något signifikant samband mellan omgivningsosäkerhet, ekonomistyrning på 

basen av fasta budgetmål och organisatorisk prestationsförmåga. Detta resultat är 

också smått överraskande eftersom den tidigare forskningen (Ezzamell 1990; 

Hartmann 2004; Ekholm & Wallin 2006, 2011) där man utgått från mera formella 

styrmedel, funnit att det finns klara samband med hög omgivningsosäkerhet och dess 

förhållande till mer formell styrning. Dock fann Ekholm och Wallin (2006) i sin 

undersökning att hög omgivningsosäkerhet leder till negativare attityder gentemot mer 

fast budgetering såsom den fasta årsbudgeten (formell styrning) och positivare 

attityder gentemot mer flexibel budgetering (informell styrning), vilket med andra ord 

avser att man skulle förlita sig mindre på fast budgetering och mer på flexibel 

budgetering under hög omgivningsosäkerhet. I en senare undersökning fann Ekholm 

och Wallin (2011) liknande resultat beträffande hög omgivningsosäkerhet och fast samt 

flexibel budgetering dock med den skillnaden att inget signifikant positivt samband 

påträffades mellan hög omgivningsosäkerhet och flexibel budgetering. I denna 

undersökning påträffades som sagt inget signifikant samband, varken positivt eller 

negativt, mellan omgivningsosäkerhet, fasta budgetmål och prestationsförmåga och 

resultatet kan varken bekräfta eller förkasta tidigare forskningsresultat. Den tredje 

hypotesen får med andra ord inget gehör. En möjlig förklaring till att resultatet inte 

överensstämmer med tidigare forskning är att det i denna undersökning använts ett 

annat mätinstrument för att mäta budgetens stramhet. Detta mätinstrument 

ursprungligen utvecklat av Simons (1987, 1988) har inte tidigare använts då man 

undersökt samband mellan omgivningsosäkerhet, fast budgetering och 

prestationsförmåga. 

Den fjärde hypotesen var inne på Simons (1987, 1988) och Ekholm och Wallins (2006, 

2011) spår att det ska existera ett signifikant positivt samband mellan strategisk 

positionering och prestationsförmåga vilket beror på i hur stor grad företaget använder 

sig av fasta budgetmål. Det vill säga, då företaget styr sin ekonomi med hjälp av fasta 

budgetmål (formell styrning) ska en mera differentieringsorienterad strategi leda till 

bättre organisatorisk prestationsförmåga. Hypotesen får delvis stöd liksom hypotes 2 

där den ena beroende variabeln var ekonomistyrningssystem baserandes på 

information med bred fokus (det vill säga mindre formaliserad styrning). Det positiva 

sambandet mellan strategisk positionering och en mera differentieringsorienterad 

strategi samt prestationsförmåga är enligt analysen helt och hållet direkt. Till skillnad 
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från sambandet i hypotes 2 mellan strategisk positionering och prestationsförmåga 

påträffas i detta fall inget signifikant indirekt samband mellan de olika variablerna. Det 

finns dock ett signifikant direkt positivt samband mellan strategisk positionering och 

fasta budgetmål, vilket indikerar att de företag som följer en mera 

differentieringsorienterad strategi skulle förlita sig mera på fast budgetering och fasta 

budgetmål. Dock bör det märkas att detta samband endast var signifikant på en 10 

procents signifikansnivå medan de övriga påträffade sambanden i undersökningen 

underskred en signifikansnivå på 1 procent. Enligt resultaten i denna undersökning 

existerar det inget signifikant samband mellan användningen av fasta budgetmål och 

en bättre organisatorisk prestationsförmåga. 

Det direkta sambandet mellan en strategi mera inriktad på differentiering och bättre 

prestationsförmåga har inte tidigare påträffats i forskningslitteraturen, som behandlats 

inom ramen för denna avhandling. Däremot är sambandet mellan strategisk 

positionering och fasta budgetmål i linje med den tidigare forskningen av Simons 

(1987, 1988) och Ekholm och Wallin (2006, 2011). Simons (1988) fann även ett 

signifikant positivt samband mellan användningen av fasta budgetmål och en bättre 

prestationsförmåga men detta samband kunde inte bekräftas i denna undersökning. En 

möjlig förklaring till detta är att Simons (1988) använt ROI som indikator för företagets 

prestationsförmåga medan det i denna undersökning använts ett mätinstrument 

bestående av tio prestationsrelaterade mått där respondenterna själva fått bedöma sitt 

företags prestationsförmåga jämfört med branschgenomsnittet på respektive mått. 

6.2. Resultatens betydelse 

De praktiska implikationerna som helhet beträffande resultaten både på basen av den 

deskriptiva statistiken och regressionsanalyserna är att formella och informella 

styrmedel inte behöver utesluta varandra utan kan användas samtidigt och komplettera 

varandra då företagen följer en given strategi. I den tidigare forskningen har fokusen 

varit att bevisa att man förlitar sig mera på antingen formell eller informell styrning 

under en viss omgivningsosäkerhet och då man följer en viss strategi i syftet att uppnå 

den bästa möjliga prestationsförmågan. Endast Chenhall (2003) och studierna av 

Abernethy och Guthrie (1994) samt Ekholm och Wallin (2011) har varit inne på samma 

linje som i denna undersökning. Chenhall (2003) gjorde dock sina konklusioner på 

basen av en litteraturöversikt och detta gällde enbart för omgivningsosäkerhetens 

inverkan på användningen av formella samt informella styrmedel. Abernethy och 
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Guthrie (1994) undersökte endast relationen mellan strategi och ekonomistyrning med 

en bred fokus (mindre formell styrning) medan Ekholm och Wallin (2011) undersökte 

igen enbart hur omgivningsosäkerhet och strategi inverkar på attityderna beträffande 

fast och flexibel budgetering och tog aldrig i beaktande företagets prestationsförmåga. 

Denna undersökning kan förutom att den bekräftar Abernethy och Guthries (1994) 

samt Ekholm och Wallins (2011) resultat även utvidga ramen inom vilket dessa resultat 

gäller för, nämligen att företag som följer en mera differentieringsorienterad strategi 

eller är mera strategi-intensiva samtidigt kan använda sig av fasta budgetmål och 

förlita sig på ekonomiska styrmedel som baserar sig på information med bred fokus, 

det vill säga information som är av extern, icke-finansiell och framtidsorienterad 

karaktär, i syftet att uppnå en bättre prestationsförmåga. Med andra ord verkar det 

som om företag kan förlita sig samtidigt på både formella och informella styrmedel då 

de följer en viss strategi, det behöver inte vara enbart den ena över den andra, och att 

dessa styrmedel kan komplettera varandra. Dock antydde resultaten att enbart 

ekonomistyrning baserandes på information med bred fokus skulle leda till bättre 

organisatorisk prestationsförmåga; mellan fasta budgetmål och prestationsförmåga 

påträffades inget signifikant positivt samband.  

Det intressanta som denna undersökning antyder är att omgivningsosäkerhet inte 

skulle ha någon som helst inverkan på varken användningen av ekonomistyrning med 

en bred fokus, fasta budgetmål eller prestationsförmåga. Att omgivningsosäkerhet inte 

påverkar prestationsförmågan direkt är klart och logiskt men att inga signifikanta 

samband påträffas till varken formella eller informella styrmedel är överraskande, 

speciellt när det finns så många studier (Govindarajan 1984; Chenhall & Morris 1986; 

Ezzamell 1990; Mia 1993; Gul & Chia 1994; Chong & Chong 1997; Hartmann 2004; 

Ekholm & Wallin 2006; Agbejule & Burrowes 2007; Abdel-Kader & Luther 2008; 

Ekholm & Wallin 2011) som påvisar detta samband. Endast Hoque (2004) har kommit 

till ett liknande resultat som i denna undersökning beträffande omgivningsosäkerhet, 

ekonomistyrning och organisatorisk prestationsförmåga. 

Som med alla undersökningar inbegriper även denna undersökning en del 

begränsningar, som bidrar till att förklara de erhållna resultaten. Det överraskande 

resultatet beträffande omgivningsosäkerhet, ekonomistyrning och prestationsförmåga 

kan eventuellt förklaras med det som Hoque (2004) poängterar att det använda 

mätinstrumentet för omgivningsosäkerhet är en modifierad version och inbegriper två 

aspekter mer (avreglering och globalisering samt industriella relationer) jämfört med 
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det mätinstrument för omgivningsosäkerhet, vilket använts i den tidigare forskningen 

(Govindarajan 1984; Chenhall & Morris 1986; Mia 1993; Gul & Chia 1994; Chong & 

Chong 1997). Endast Ekholm och Wallin (2006) liksom Hoque (2004) har använt sig 

av detta modifierade mätinstrument för omgivningsosäkerhet tidigare. Också det 

erhållna resultatet beträffande omgivningsosäkerhet och fasta budgetmål kan 

ifrågasättas eftersom Simons (1987, 1988) mätinstrument för budgetens stramhet 

aldrig använts tidigare i detta sammanhang. Det har endast använts för att mäta 

förhållandet mellan strategi, fasta budgetmål och prestationsförmåga.  

Även om de erhållna resultaten beträffande strategisk positionering, ekonomiska 

styrmedel och prestationsförmåga delvis kunde bekräfta de tidigare 

forskningsresultaten så bör man notera för det första att det i denna undersökning 

utgicks från två extrema strategier, vilket kan var en möjlig begränsning liksom Chong 

och Chong (1997) poängterar. Det skulle ha varit fullt möjligt att inbegripa flera 

strategier eller exempelvis i stället mäta företagens strategi-intensitet men 

användningen av två extrema strategier i denna undersökning motiveras med faktumet 

att det möjliggjorde den bästa möjliga jämförbarheten med tidigare erhållna resultat 

eftersom detta varit kutymen i den tidigare forskningen. För det andra så har det 

använda mätinstrumentet för strategi i denna undersökning endast använts i två 

tidigare studier (Govindarajan 1988; Ekholm & Wallin 2006) vilket även det kan vara 

en möjlig begräsning.  

Såsom också Chong och Chong (1997) samt Hoque (2004) konstaterar beträffande 

mätningen av variabeln prestationsförmåga, så användes även i denna undersökning en 

enkät där respondenterna själv fick bedöma företagets prestationsförmåga, vilket kan 

medföra snedvridna resultat i mätningen av denna variabel. Ett mer objektivt sätt att 

mäta prestationsförmåga vore ha varit att använda sig av företagets ROI som en 

indikator för prestationsförmåga, precis som Simons (1988) gjorde i sin studie. Helt 

objektiva var dock inte heller Simons (1988) mått på prestationsförmåga eftersom han 

erhöll informationen beträffande ROI direkt från företaget eftersom allmänna data inte 

fanns tillgängliga för de flesta av företagen i hans undersökning. Simons (1988) noterar 

att andra prestationsmått såsom marknadsjusterad avkastning kunde ha gett mer 

sensitiva och trovärdiga resultat.  

Det bör också noteras att resultaten endast gäller för svenska tillverkningsföretag och 

att generalisera resultaten till att gälla övriga branscher måste göras med försiktighet 

och eftertanke. Många av de tidigare undersökningarna har också noterat detta faktum 
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(Chong & Chong 1997; Hoque 2004). Dessutom bör man märka att det är få 

undersökningar som gjorts i Europa och speciellt Norden. Många av de tidigare 

studierna har gjorts i betydligt mer exotiska länder såsom Singapore, Australien eller 

Nya Zeeland. De kulturella skillnaderna i uppfattningarna beträffande 

omgivningsosäkerhet, strategi, ekonomistyrning och prestationsförmåga samt de olika 

ekonomiska klimaten mellan olika kulturer och länder kan eventuellt delvis förklara de 

erhållna resultaten på forskningsområdet. 

Undersökningens samt de uppnådda resultatens representativitet borde med tanke på 

svarsprocenten (22 %) och samplets storlek (111) vara på en acceptabel nivå, speciellt 

jämfört med många av de tidigare studierna som har ett klart mindre sampel (se 

exempelvis Gordon & Narayanan 1984; Govindarajan 1984; Abernethy & Guthrie 1994; 

Gul & Chia 1994; Hoque 2004). Beträffande undersökningens reliabilitet och validitet 

så borde även dessa aspekter vara på en nöjaktig nivå. Det uppmätta Cronbachs alfa 

samt de erhållna VIF-värdena var alla inom acceptabla gränser. Mätinstrumenten som 

användes för att undersöka ifrågavarande forskningsområde samt analysmetoderna var 

alla tagna från den tidigare forskningen och hade använts i många tidigare studier, 

därmed borde även de erhållna resultatens jämförbarhet vara på en godtycklig nivå. De 

erhållna sambanden mellan variablerna i undersökningen var även av hög signifikans 

och underskred en signifikansnivå på 1 procent med undantag för sambandet mellan 

strategisk positionering och fasta budgetmål, vilket var signifikant endast på en 10 

procents signifikansnivå. 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

De tidigare forskningsresultaten är motstridiga och det krävs mera forskning 

beträffande hur omgivningsosäkerhet och strategi inverkar på styrmedel för 

ekonomistyrning hos företag samt företagens prestationsförmåga. Det vore därmed 

motiverat att utföra en liknande utredning som i denna undersökning där tankegången 

är att formella och informella styrmedel inte behöver vara uteslutande utan kan 

användas samtidigt och kan komplettera varandra. Detta skulle tillföra mera kunskap 

om ifrågavarande forskningsområde, vilket antingen bekräftar eller förkastar resultaten 

av denna undersökning. Det kunde vara intressant att upprepa Simons (1987, 1988) 

undersökningar och se om man kommer till liknande resultat beträffande strategi, fasta 

budgetmål och prestationsförmåga. Dock kunde man ersätta hans mätinstrument i 

form av ROI för prestationsförmåga med exempelvis marknadsjusterad avkastning, 
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liksom Simons (1988) själv noterar. Hur olika typer av osäkerhet inverkar på 

ekonomistyrningens styrmedel och om en viss typs styrmedel skulle leda till bättre 

prestationsförmåga under olika förhållanden vore också intressant att undersöka. Man 

kunde exempelvis utgå från realoptionsteorins eller Hartmanns (2005) distinktion av 

osäkerhet. I stället för att undersöka hur omgivningsosäkerhet och strategi inverkar på 

ekonomiska styrmedel och prestationsförmåga, kunde man utreda vilken relation det 

finns mellan exempelvis organisationsstruktur eller företagets storlek samt ekonomiska 

styrmedel och prestationsförmåga. Man kunde även utgå från andra strategitypologier 

eller det av Ekholm och Wallin (2011) myntade begreppet strategi-intensitet och 

undersöka dess relation till ekonomiska styrmedel och prestationsförmåga. Hur 

omgivningsosäkerhet och strategi inverkar på ekonomiska styrmedel samt 

prestationsförmåga i en specifik bransch kunde också vara ett alternativ för fortsatt 

forskning. 
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BILAGA 1 Deskriptiv statistik beträffande respondenterna 

Position i företaget Frekvens Procent 

 
Ekonomichef  96 86.5%  
VD  15 13.5% 
  111 100% 

 
 

Antalet anställda  Antal 

 
Percentil 
25%   137 
50%   226 
75%   651  N = 111 

 
 

Omsättning   TEUR 

 
Percentil 
25%   56 307 
50%   189 868 
75%   741 058  N = 111 

 
 

Resultat före skatt  TEUR 

 
Percentil 
25%   73 
50%   5 770 
75%   32 948  N = 111 

 
 

Totalt kapital   TEUR 

 
Percentil 
25%   45 647 
50%   120 933 
75%   487 457  N = 111 

 
 

ROA   Procent 

 
Percentil 
25%   1.1% 
50%   6.8% 
75%   12.1%  N = 111 

 
 
ROE   Procent 

 
Percentil 
25%   -0.8% 
50%   13.8% 
75%   30.4%  N = 111 
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Bransch    Frekvens                                     Procent 

 

Tillverkning av övriga maskiner  16                                                     14.4% 
 
Tillverkning av motorfordon,   10                                                      9.0% 
släpfordon och påhängsvagnar 
   
Pappers- och pappersvarutillverkning  10                                                      9.0% 
 
Tillverkning av metallvaror utom  9                                                         8.1% 
maskiner och apparater 
    
Tillverkning av gummi- och plastvaror  8                                                        7.2% 
 
Tillverkning av andra icke-metalliska  8                                                        7.2% 
mineraliska produkter 
    
Tillverkning av datorer, elektronikvaror  7                                                        6.3% 
och optik 
     
Tillverkning av trä och varor av trä,   6                                                        5.4% 
kork, rotting o.d.  
   
Tillverkning av kemikalier och kemiska  6                                                        5.4% 
produkter 
     
Livsmedelsframställning   5                                                        4.5% 
 
Grafisk produktion och reproduktion  5                                                        4.5% 
av inspelningar 
    
Stål- och metallframställning   5                                                        4.5% 
 
Tillverkning av möbler   4                                                        3.6% 
 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter  3                                                        2.7% 
och läkemedel  
    
Tillverkning av elapparatur   3                                                        2.7% 
 
Framställning av drycker   1                                                        0.9% 
 
Tobaksvarutillverkning   1                                                        0.9% 
 
Textilvarutillverkning   1                                                        0.9% 
 
Tillverkning av kläder   1                                                        0.9% 
 
Tillverkning av andra transportmedel  1                                                        0.9% 
 
Annan tillverkning   1                                                        0.9%  
    111     100% 
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BILAGA 2 Deskriptiv statistik beträffande variablerna 

                        Standard 
                        Medeltal           avvikelse           minimum       maximum 
 
 
OMGIVNINGSOSÄKERHET 
 
 
1) Leverantörers agerande  3.59 1.37 1 7 

 
2) Konsumenters behov, smaker  3.86 1.46 1 7 

och preferenser 
 

3) Avreglering och globalisering 4.08 1.21 2 7 
 

4) Konkurrenternas agerande på  4.05 1.24 2 7 
marknaderna   
 

5) Produktions- och och informations- 3.69 1.37 1 7 
teknologiers utveckling 
 

6) Statlig reglering och lagstiftning  3.85 1.38 1 7 
av betydelse för företaget 
 

7) Ekonomisk miljö/konjunkturer  4.49 1.24 1 7 
av betydelse för företaget 
 

8) Industriella relationer  3.70 1.11 2 6 
 
 
 
 
STRATEGISK POSITIONERING 
 
 
1) Produkternas försäljningspris 4.30 1.17 1 7 

 
2) Andelen av omsättningen (%)  3.98 1.26 1 7 

spenderat på forskning och  
utveckling (R & D) 
 

3) Andelen av omsättningen (%)  3.65 1.14 1 7 
spenderat på marknadsföring 
 

4) Produktkvalitet  5.50 1.03 1 7 
 

5) Brand image  5.02 1.41 1 7 
 
6) Produktegenskaper  5.37 1.02 3 7 
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                        Standard 
                        Medeltal           avvikelse           minimum       maximum 
 
 
EKONOMISTYRNING 
 
 
1) Information som fokuserar på  3.92 1.54 1 7 

faktorer externa till organisationen  
såsom ekonomiska förhållanden,  
befolkningstillväxt, teknologisk  
utveckling m.m. 
 

2) Icke-ekonomisk information såsom  4.83 1.22 1 7 
kundpreferenser, arbetstagarnas  
attityder, arbetsförhållanden,  
statens och myndigheters attityder,  
hot från konkurrenter m.m.  
 

3) Icke-finansiell information  
som relaterar till följande områden: 
 
c) produktionsinformation såsom  4.89 1.38 1 7 

output nivåer, scrap nivåer,  
maskineffektivitet, arbetstagarnas  
frånvaro m.m. 
 

d) marknadsinformation såsom  5.20 1.20 1 7 
marknadens storlek,  
marknadsandel m.m.  
 

4) Information som relaterar   4.50 1.45 1 7 
till möjliga framtida händelser. 
 

5) Kvantifiering av sannolikheten  3.50 1.41 1 7 

att framtida händelser kommer  
att ske (till exempel sannolikhetsestimat).  

 
 
 
 
BUDGETERING 
 
 

1) Uppsatta budgetmål  3.29 1.69 1 7 
 

2) Uppsatta budgetmålens exakthet 4.67 1.44 1 7 
 

3) Uppnå uppsatta budgetmål  5.23 1.55 1 7 
 

4) Uppnå operativ effektivitet   5.82 1.23 1 7 
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                        Standard 
                        Medeltal           avvikelse           minimum       maximum 
 
 
PRESTATIONSFÖRMÅGA 
 

 
1) Rörelseresultat  4.94 1.32 1 7 

 
2) Omsättningsens tillväxttakt  4.79 1.10 1 7 

 
3) Avkastning på investerat kapital (ROI) 4.76 1.27 1 7 
 
4) Den löpande verksamhetens  4.86 1.24 2 7 

kassaflöde (cash flow) 
 

5) Kostnadsnivå  4.25 1.07 2 7 
 

6) Marknadsandel  5.17 1.09 2 7 
 
7) Utvecklingen av nya marknader 4.23 1.25 1 7 
 
8) Utvecklingen av nya produkter 4.37 1.36 1 7 
 
9) Forskning och utveckling (R & D) 4.10 1.35 1 7 
 
10) Personalens utveckling  4.25 1.00 2 6 
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BILAGA 3 Enkäten 

 

OMGIVNINGSOSÄKERHET 

Nedan ges några frågor som försöker kartlägga förutsägbarheten hos vissa faktorer i 

företagets verksamhetsmiljö. 

Ringa in den siffra som bäst motsvarar situationen i dag. 1 = mycket förutsägbara,..., 7 = mycket 

oförutsägbara. 

1) Leverantörers agerande 

2) Konsumenters behov, smaker och preferenser 

3) Avreglering och globalisering 

4) Konkurrenternas agerande på marknaderna 

5) Produktions- och och informationsteknologiers utveckling 

6) Statlig reglering och lagstiftning av betydelse för företaget 

7) Ekonomisk miljö/konjunkturer av betydelse för företaget 

8) Industriella relationer 

 

STRATEGISK POSITIONERING 

I vilken utsträckning utnyttjar sig Ert företag av följande strategier för att skaffa sig 

konkurrensfördelar? 

Ringa in den siffra på skalan som bäst motsvarar situationen i företaget. 1 = signifikant 

lägre/sämre än de ledande konkurrenterna,..., 7 = signifikant högre/bättre än de ledande 

konkurrenterna. 

1) Produkternas försäljningspris 

2) Andelen av omsättningen (%) spenderat på forskning och utveckling (R & D) 

3) Andelen av omsättningen (%) spenderat på marknadsföring 

4) Produktkvalitet 

5) Brand image 

6) Produktegenskaper 
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EKONOMISTYRNING 

Företag styr sin verksamhet med hjälp av information av olika typ, fokus och karaktär. 

Bedöm användbarheten hos följande informationskarakteristika i Ert företag. 

Ringa in den siffra på skalan som bäst motsvarar situationen i företaget. 1 = inte alls 

användbart,..., 7 = mycket användbart. 

1) Information som fokuserar på faktorer externa till organisationen såsom ekonomiska 
förhållanden, befolkningstillväxt, teknologisk utveckling m.m. 

2) Icke-ekonomisk information såsom kundpreferenser, arbetstagarnas attityder, 
arbetsförhållanden, statens och myndigheters attityder, hot från konkurrenter m.m.  

3) Icke-finansiell information som relaterar till följande områden: 

a) produktionsinformation såsom output nivåer, scrap nivåer, maskineffektivitet, 
arbetstagarnas frånvaro m.m. 

b) marknadsinformation såsom marknadens storlek, marknadsandel m.m.  

4) Information som relaterar till möjliga framtida händelser. 

5) Kvantifiering av sannolikheten att framtida händelser kommer att ske (till exempel 
sannolikhetsestimat). 

BUDGETERING 

Budgetering är ett allmänt förekommande styrmedel som används för att styra den 

ekonomiska verksamheten. Indikera på skalan nedan hur pass fasta de uppsatta 

budgetmålen är i Ert företag. 

Ringa in den siffra på skalan som bäst motsvarar situationen i företaget. 1 = mycket fasta,..., 7 = 

mycket lösa. 

1) Uppsatta budgetmål 

Bedöm exaktheten hos de uppsatta budgetmålen. 1 = inte allas exakta,..., 7 = mycket 
exakta. 

 
2) Uppsatta budgetmålens exakthet 

Ange hur pass viktigt det är för företaget att uppnå följande angivna mål.   

Ringa in en siffra för vardera alternativ. 1 = mycket liten vikt,..., 7 = mycket stor vikt. 

 
3) Uppnå uppsatta budgetmål 

4) Uppnå operativ effektivitet (ex. maximal output för en given nivå av input) 
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PRESTATIONSFÖRMÅGA 

Gör en bedömning av hur väl Ert företag lyckats i jämförelse med branschgenomsnittet. 

Ringa in en siffra för varje alternativ i tabellen nedan. 1 = avsevärt lägre än genomsnittet,..., 7 = 

avsevärt högre än genomsnittet. 

1) Rörelseresultat 

2) Omsättningsens tillväxttakt 

3) Avkastning på investerat kapital (ROI) 

4) Den löpande verksamhetens kassaflöde (cash flow) 

5) Kostnadsnivå 

6) Marknadsandel 

7) Utvecklingen av nya marknader 

8) Utvecklingen av nya produkter 

9) Forskning och utveckling (R & D) 

10) Personalens utveckling 
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BILAGA 4 Följebrev 

 

Bästa respondent,  

Mitt namn är Richard Roberts och jag studerar ekonomi vid Svenska 

Handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors med redovisning som huvudämne. Som bäst 

håller jag på att skriva min avhandling och min handledare är professor Bo-Göran 

Ekholm. 

Min avhandling handlar om ekonomistyrning. Jag undersöker på vilket sätt 

omgivningens osäkerhet och företagets strategiska positionering inverkar på företagets 

ekonomistyrning och prestationsförmåga. 

Jag vore mycket tacksam om ni skulle vara så vänlig och fylla i min korta 

enkätundersökning. Det tar cirka 5 minuter att besvara enkäten. Era svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och företagets namn kommer inte att framgå i 

undersökningen. Ett sammandrag av resultaten kommer att skickas åt alla som 

besvarat enkäten då avhandlingen blivit klar.  

Vänligen besvara enkäten innan onsdagen 13.4.2011. För att besvara enkäten klicka på 

länken nere på sidan, tack. 

Jag tackar på förhand, 

 

Med vänliga hälsningar, 

Richard Roberts 

 

richard.roberts@student.hanken.fi 
Tel: +358 40 502 4084 
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BILAGA 5 Påminnelsebrev 

 

Hej,  

Detta är Richard Roberts. Jag kontaktade er i april angående enkätundersökningen för 

min avhandling. Jag märkte att ni inte svarat på enkäten och skulle vara ytterst 

tacksam ifall ni kunde svara på den så att jag kan få pålitligare resultat. Svaren 

behandlas som sagt konfidentiellt och alla som deltagit i undersökningen erhåller ett 

sammandrag av resultaten då avhandlingen är klar. Klicka på länken nere på sidan för 

att komma till enkäten. Jag tackar för er tid och önskar er en riktigt trevlig vår!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Richard Roberts 

 

richard.roberts@student.hanken.fi 
+358 40 502 4084 
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BILAGA 6  Kalkylering av direkta, indirekta och övriga effekter – fokus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Från OSÄKER X1 till STRATPOS X2 

Korrelation (r12) = Direkt effekt (P21) = -0,074 

Från OSÄKER X1 till FOKUS X3 

Korrelation (r13) = Direkt effekt (P31) + övriga effekter (P32r12) = -0.021 + (0.302 * (-0.074) =      

-0,044 

Från STRATPOS X2 till FOKUS X3 

Korrelation (r23) = Direkt effekt (P32) + övriga effekter (P31r12) = 0.302 + (-0.021 * (-0.074)) = 

0.304 

Från OSÄKER X1 till PREST X4 

Korrelation (r14) = Direkt effekt (P41) + indirekt effekt [(P42r12) + (P43r13)] = 0.053 + [(0.594 * (-

0.074) + (0.179 * (-0.044))] = 0.001 

Från STRATPOS X2 till PREST X4 

Korrelation (r24) = Direkt effekt (P42) + indirekt effekt [(P41r12) + (P43r23)] = 0.594 + [(0.053 * (-

0.074) + (0.179 * 0.304)] = 0.645 

Från FOKUS X3 till PREST X4 

Korrelation (r34) = Direkt effekt (P43) + övriga effekter [(P41r13) + (P42r23)] = 0.179 + [(0.053 * (-

0.044) + (0.594 * 0.304)] = 0.357 

OSÄKER (X1) 

STRATPOS (X2) 

FOKUS (X3) PREST (X4) P21 (r12)  
 

P32 (r23)  
 

P31 (r13) 
 

P41 (r14)  
 

P42 (r24)  
 

P43 (r34)  
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BILAGA 7 Kalkylering av direkta, indirekta och övriga effekter – 
budgetmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Från OSÄKER X1 till STRATPOS X2 

Korrelation (r12) = Direkt effekt (P21) = -0,074 

Från OSÄKER X1 till BUDMÅL X3 

Korrelation (r13) = Direkt effekt (P31) + övriga effekter (P32r12) = 0.104 + (0.140 * (-0.074) = 

0.093 

Från STRATPOS X2 till BUDMÅL X3 

Korrelation (r23) = Direkt effekt (P32) + övriga effekter (P31r12) = 0.140 + (0.104 * (-0.074)) = 

0.133 

Från OSÄKER X1 till PREST X4 

Korrelation (r14) = Direkt effekt (P41) + indirekt effekt [(P42r12) + (P43r13)] = 0.047 + [(0.646 * (-

0.074) + (0.018 * 0.093)] = 0.001 

Från STRATPOS X2 till PREST X4 

Korrelation (r24) = Direkt effekt (P42) + indirekt effekt [(P41r12) + (P43r23)] = 0.646 + [(0.047 * (-

0.074) + (0.018 * 0.133)] = 0.645 

Från BUDMÅL X3 till PREST X4 

Korrelation (r34) = Direkt effekt (P43) + övriga effekter [(P41r13) + (P42r23)] = 0.018 + [(0.047 * 

0.093) + (0.646 * 0.133)] = 0.108 

OSÄKER (X1) 

STRATPOS (X2) 

BUDMÅL (X3) PREST (X4) P21 (r12)  
 

P32 (r23)  
 

P31 (r13) 
 

P41 (r14)  
 

P42 (r24)  
 

P43 (r34)  
 


