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PROBLEMDISKUSSION Strategisk ekonomistyrning kategoriseras av att vara mer
externt orienterat än den traditionella ekonomistyrningen och uppmärksammades av
Simmonds 1981. Däremot finns ingen generell definition av SMA, vilket beror på
avsaknaden av en teoretisk koppling till strategi. Ämnet har dock behandlats teoretiskt
men saknar praktisk och empirisk forskning.
PROBLEMFORMULERING Hur ser sambanden mellan organisationens strategiska
positionering och den strategiska ekonomistyrningens uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder ut?
SYFTE Studien ska utvärdera sambanden mellan Norden Machinery ABs strategiska
positionering och den strategiska ekonomistyrningens uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder. Genom att utvärdera om sambanden i teorin tar samma
utformning i praktiken ska det bidra med ett empiriskt fokus och en utvärdering av teorins relevans till forskningen inom SMA, något som idag är begränsat.
METOD Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod. En deduktiv
ansats har använts och den empiriska datan har samlats in från de intervjuer som har
genomförts hos fallföretaget samt interna dokument. Teoretiska data har hämtats ur
litteratur från Linnéuniversitetets bibliotek samt databas.
ANALYS & SLUTSATS Genomförd studie hos Norden Machinery AB uppmärksammade deras nuvarande vision, att vara kundens mest värdeskapande partner vilket genomsyrar företagets verksamhetsstyrning. Den tar uttryck i deras strategiska positionering, ekonomistyrningsmetoder samt deras förhållningssätt till externa aktörer, där företaget söker ett högt värdeskapande för den enligt Norden Machinery AB viktigaste externa aktören, kunden.
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DISCUSSION Strategic management accounting is categorized by being more externally oriented than the traditional management accounting and was introduced by Simmonds, 1981. But due to the absence of a theoretical connection with strategy, researchers have failed to agree upon a general definition of SMA. The subject has, to this day,
been studied theoretically but lacks practical and empirical studies.
PROBLEM How do the relationships between the organization’s strategic positioning
and the strategic management accounting’s set of interorganizational management accounting methods look?
PURPOSE The study will evaluate the relationship between Norden Machinery AB’s
strategic positioning and the strategic management accounting’s set of interorganizational management accounting methods. By evaluating if the relationship presented in
the theory is shaped the same in practice, the study will contribute with an empirical
focus as well as an evaluation of the relevance of the theory to the SMA research, something that is limited.
METHOD This study has been carried out with a qualitative research approach. An
deductive research approach is used and all the empirical findings have been gathered
from the interviews, taken place at the organization chosen for this study. The theoretical material was collected from literature found at the Linnaeus University Library.
ANALYSIS & CONCLUSION The conducted study at Norden Machinery AB observed their current strategy, to be the most value-creating partner for their customers
which is reflected throughout the company’s management accounting. It is expressed in
the strategic positioning, management accounting methods as well as in their approach
to external actors, where the company seeks a high value creation for the according to
Norden Machinery AB most vital external actor, the customer.
KEYWORDS Strategic Management Accounting, interorganizational management
accounting methods, management accounting, strategy, strategic positioning
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1 Inledning
Uppsatsens behandlar strategisk ekonomistyrning, strategisk positionering och interorganisatoriska ekonomstyrningsmetoder. I det inledande kapitlet diskuteras problemområdet och vad som har gett upphov till studiens fokus. Diskussionen mynnar ut i en problemformulering med ett tillhörande syfte som preciserar vad som kommer att studeras
i uppsatsen.

1.1 Introduktion till studien
Strategisk ekonomistyrning (härefter SMA) presenterades första gången 1981 av Simmonds, som ville uppmärksamma de externa aktörernas betydelse av värdeskapande och
ekonomistyrningens relation till företagets affärsstrategi. Simmonds (1981) hävdade
efter att han presenterat sin teori kring strategisk ekonomistyrning att användningen av
teorin ökade i snabb takt. Litteratur gällande SMA som sedan dess har publicerats har
inte tagit den plats som ett framstående teoriområde kan antas göra. Det finns flera teorier kring varför, bland annat på grund av att en generell definition av SMA saknas
(Ghemawat 2001, Langfield-Smith 2008, Nixon & Burns 2012). Andra menar att SMA
kräver stor kunskap och förståelse och samtidigt tar mycket tid från andra uppgifter för
företagens ekonomiavdelningar (Soljakova 2012). Även om det fortfarande råder oklarhet kring vad SMA verkligen innebär har det blivit ett mer förekommande objekt för
forskning. Genom åren har även forskare (Simmonds 1981, Bromwich 1988, Bromwich
et al. 1989, Roslender & Hart 2002 och Langfield-Smith 2008) arbetat med att utveckla
begreppet för att göra teorin mer substantiell och applicerbar. Således har forskningen
främst grundats på teoretiska studier och saknar i stort empiriskt och praktiskt studerat
material (Langfield-Smith, 2008 och Andersson et al. 2006).
Fallföretaget som studeras är Norden Machinery AB. Företaget som med sin vision vill
bli sina kunders mest värdeskapande partner lägger stor vikt vid just externa relationerna i sin strategiformulering. De arbetar med en grupp av externa aktörer som är såväl
lokala som internationella och Norden Machinery AB är i dagsläget marknadsledande
för tillverkning av tubfyllningsmaskiner. SMA som är en av studiens faktorer kategoriseras bland annat av dess externa förhållningssätt, vilket bidrog till att vi intresserade
oss för Norden Machinery AB. För studien blir det intressant att urskilja om de teore-
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tiska sambanden för SMA återfinns, då organisationsledningen inte har uppmärksammat
begreppet tidigare även om det går att urskilja samstämmiga karaktärsdrag mellan SMA
och Norden Machinery AB. Den inledande inläsningen av teorin bidrog också till att
intresset för SMA ökade, då ämnet framställs som empiriskt underrepresenterat. Kombinationen av ett marknadsledande företag med en vision som baseras på faktorer härledda till SMA parallellt med att ämnesområde är empiriskt underrepresenterat, bidrog
till intresset att genomföra studien.

1.2 Problembakgrund
Mohamed och Jones (2014) menar att affärsstrategin bör inkluderas i ekonomistyrningen för att göra det möjligt att maximera lönsamheten i organisationen, vilket innebär att
det måste finnas ett strategiskt perspektiv på ekonomistyrningen. Simmonds (1981)
uppmärksammade detta i sin artikel angående SMA där han utvecklar den traditionella
ekonomistyrningen, som har ett mer internt och finansiellt fokus. Genom att komplettera denna med ett externorienterat fokus som styr mot långsiktiga mål samt följer upp
det strategiska arbetet, ska det generera unika fördelar för företaget. Han menar att detta
ska utföras genom insamling av data inte bara gällande den egna organisationen, utan
även konkurrenternas. En såväl intern- som externanalys av priser, kostnader, försäljningsvolymer, marknadsandelar, kassaflöden och resursanvändning skulle generera en
uppfattning om den egna organisationens status gentemot konkurrenterna och skapa
underlag för den långsiktiga och affärsstrategiska ekonomistyrningen (Simmonds 1981).
Simmonds (1981) definierar SMA som:
The provision and analysis of management accounting data about a business and its
competitors for use in developing and monitoring the business strategy, particularly relative levels and trends in real costs and prices, volume, market share, cash flow and the
proportion demanded of a firm’s total resources.
(Simmonds, 1981, p. 26)

1.2.1 Framväxten av SMA
Simmonds (1981) definition av SMA dök upp i ekonomistyrningslitteratur för mer än
30 år sedan och har blivit ett alltmer teoretiskt studerat ämne, däremot har avsaknaden
av en enhetlig definition satt stopp för det stora genombrottet. Forskare (Ghemawat
2001, Langfield-Smith 2008, Nixon & Burns 2012) menar att en av anledningarna till
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att det ännu inte finns någon tydlig definition beror på att SMA saknar teoretisk koppling till strategi. Enligt Nixon et al. (2012) åsidosätter litteratur om SMA den strategiska
litteraturen som menar att strategi är ett löpande arbete som kräver fortsatt utveckling
för att förhålla sig till marknaden. Författarna menar att litteratur om SMA istället ser
strategi som en strukturerad och linjär process där omvärlden är stabil och förutsägbar
och saknar således verklighetsanknytning (Nixon et al. 2012).
Forskning av SMA har däremot fortlöpt och flera bidrag har tillförts och breddat den
teoretiska grunden. Bland annat har intraorganisatoriska studier gjorts. Det intraorganisatoriska perspektivet innebär i sammanhanget att studera den interna informationens
betydelse för företagets ekonomistyrning. Vad som inte har behandlats lika mycket är
det interorganisatoriska perspektivet och studier som behandlar vikten av interorganisatorisk fokus i litteratur kring SMA vilket innebär att se bortom de egna organisationsgränserna för att involvera externa aktörer och information i ekonomistyrningen (Langfield-Smith 2008, Nixon et al. 2012, Carlsson-Wall, Kraus & Lind 2015). I Jörgensen
och Messner (2010) studeras exempelvis den interna redovisningsinformationens implikation på företagets strategiska arbete och hur företagsstrategin också är en del av den
avgörande faktorn för hur relevant redovisningsinformationen är. De sammanfattar sin
studie genom att beskriva hur den interna informationen är en viktig del av den information som krävs för att utveckla företagets ekonomistyrning, men att det inte är tillräckligt. Författarna menar att produktkvalitet och kundnytta är variabler som är omöjliga att
återkoppla till med hjälp av redovisningsinformation och att det således krävs externa
verktyg för att samla in denna (Jörgensen et al. 2010).
I Andersson et al. (2006) diskuteras interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder i
samband med SMA. Författarna skriver att det blir allt vanligare att företag utvecklar
täta relationer med kunder och leverantörer och att dessa bör inkluderas i ekonomistyrningen. Författarna behandlar även SMA som ett försök att förklara och konkretisera
detta med nya perspektiv och metoder där ökad integration av externa relationer kompletterar den traditionella ekonomistyrningen och skapar bredare beslutsunderlag. Metoderna har även för avsikt att utveckla det egna företagets processer med hänsyn till de
externa aktörerna. Genom att se bortom företagets gränser och involvera information
från eller kartläggning av externa aktörer i verksamhetsstyrningen breddar det beslutsoch planeringsunderlaget för hur de ska agera på marknaden. Metoderna karaktäriseras
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av olika uppföljningsområden och passar olika väl att implementera beroende på företagets val av strategi.
I takt med Simmonds arbete gällande SMA blev ämnet mer uppmärksammat och då
främst av Bromwich (1988). Han menade att den strategiska ekonomistyrningens externa fokus särskilde sig från samtida synsätt genom att den flyttade ekonomistyrningens
fokus från fabriksgolvet till att bli mer externt orienterat. Han menar också att syftet
med att addera strategi till ekonomistyrning har varit att flytta tidshorisonten längre
fram samtidigt som det ger ekonomistyrning en bredare betoning. Vidare beskriver
Bromwich (1988) att kundernas uppfattning av produkternas värdeskapande över hela
produktlivscykeln och vilket värde dessa affärer tillför organisationen över en längre
beslutshorisont, bör analyseras. Hans bidrag till Simmonds (1981) grundläggande koncept var alltså att inkludera kund- och produktmarknaden med ett långsiktigt perspektiv
i ekonomistyrningen. Jämfört med hur Simmonds (1981) definierar SMA, innebär
Bromwichs (1990) definition ett tydligare fokus på marknaden snarare än konkurrenter
och konstaterar att:
It is in the final goods markets that customers have to be retained and capture from other
firms and where competitors strive to compete, not just in terms of lower product cost,
higher quality and better delivery times, but over the whole range of strategic variables.
(Bromwich, 1990, p. 27)

1.2.2 Ekonomistyrningens strategiska koppling
Porter (1996) redogör i sin artikel ”What is Strategy?” skillnaden mellan inre och yttre
effektivitet. Författaren beskriver inre effektivitet som ett försök att utnyttja organisationens resurser effektivare, alltså göra saker rätt. Inre effektivitet kan stärka konkurrenskraften på kort sikt, ur ett långsiktigt perspektiv krävs dock strategisk planering och
ett genomförande av rätt aktiviteter. Konkurrensmässigt är inre effektivitet relativt svagt
i och med att det är lätt att efterlikna andra aktörer och driva den generella produktionsmöjlighetskurvan utåt och då motverka en relativ ökning av produktiviteten. Därför
krävs det utveckling av konkurrensfördelar som är svåra att efterlikna och levererar ett
större värde till kunden, motsvarande värde till en lägre kostnad, eller både och (Porter,
1996). Yttre effektivitet ämnar generera och upprätthålla konkurrenskraft genom vad
som beskrivs som en strategisk passform. Porter (1996) särskiljer inre effektivitet från
yttre effektivitet genom att istället för att göra saker rätt, göra rätt saker. Genom att ut-
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föra andra aktiviteter än konkurrenter och skapa ett integrerat system av aktiviteter blir
det svårare för en konkurrent att kopiera hela konceptet. Yttre effektivitet kan på så sätt
bidra till såväl reell som relativ ökning av produktiviteten. Vidare menare Cool och Dierickx (1994) att konkurrensfördelar inte nödvändigtvis behöver ta form på marknaden.
Författarna beskriver andra fördelar så som strategiska resurser, tillgångar och färdigheter som minst lika värdefulla variabler. Bristfälliga marknader, eller oförutsägbara
marknader, kan även omvandlas till en potentiell konkurrensfördel som kan erövras
genom att utveckla en dynamisk strategi med ett strategiskt perspektiv (Barney 1986).
Simons (1987, 1990) och Dent (1990) menar att för att erhålla konkurrensfördelar och
arbeta med marknadsledande processer, så bör ekonomistyrningen uteslutande formas
för att främja företagets affärsstrategi. Enligt Langfield-Smith (1997) uppmärksammades affärsstrategi redan år 1950 i takt med att forskningen av ämnet blev mer avancerad.
Det skulle dock dröja till 1984 innan affärsstrategi skulle implementeras i ekonomistyrning, detta i samband med kunskapen om att utformningen av en strategi, kunde leda till
konkurrensfördelar (Buffa 1984). Porter (1985) beskriver att strategisk positionering är
ett tillvägagångssätt för att implementera strategin. De tre generiska strategierna som
Porter menar att företagen kan positionera sig som är differentiering, kostnadsledning
eller fokus. Dessa leder till olika vägar för att skapa konkurrensfördelar och det gäller
att organisationsledningen kombinerar den generiska strategin med ekonomistyrningsmetoder anpassade efter de konkurrensfördelar som de strävar att uppnå.
Andersson et al. (2006) tydliggör vad Bromwich (1990) ämnar med att SMA ska vara
mer marknadsorienterad och menar att SMA är det instrument som ska bidra till att utveckla, formulera, implementera och följa upp det affärsstrategiska arbetet. Författarna
menar att SMA ska inkludera såväl extern som icke-finansiell information utöver den
interna och finansiella information som används inom traditionell ekonomistyrning.
Med detta menas utbud från leverantörerna och efterfrågan från kunderna. Det kan även
vara information gällande kundernas krav på kvalitet, pris och support och gällande
leverantörerna handlar det om arbetsbelastning, förmåga att leverera och vilka priser de
erbjuder. Information från konkurrenter spelar också en stor roll då företaget behöver
skapa sig en uppfattning om konkurrenternas tillstånd.
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Med utgångspunkt i Simmonds och Bromwich verk definierade Roslender (1995) SMA
som ett generiskt tillvägagångssätt för att styra mot strategisk positionering. Roslender
(1995) argumenterar för SMA som ett generiskt tillvägagångssätt som omfattar Porters
teori om konkurrensfördelar såväl som hans strategiska kostnadstekniker likt target
costing och attribute costing, där samtliga har marknadsanknytning. Detta sammanfattas
av Roslender & Hart (2003) som:
Instead of viewing it as a development intended to interface strategy and management
accounting in some way, i.e. making management accounting more strategic, SMA was
identified as a generic approach to accounting for strategic positioning
(Roslender & Hart, 2003, s.272)

Baserat på den diskussion som har förts i kapitlet och de definitioner av SMA som
Simmonds (1981), Bromwich (1990) och Roslender et al. (2003) presenterar, blir det
intressant att utvärdera sambanden mellan strategisk positionering, SMA och uppsättningen av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder och därigenom undersöka den
befintliga teorins relevans.
Diskussionen leder till följande problemformulering:

•

Hur ser sambanden mellan organisationens strategiska positionering och den
strategiska ekonomistyrningens uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder ut?

1.3 Syfte
Studien ska utvärdera sambanden mellan Norden Machinery ABs strategiska positionering och den strategiska ekonomistyrningens uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder. Genom att utvärdera om sambanden i teorin tar samma utformning
i praktiken ska det bidra med ett empiriskt fokus och en utvärdering av teorins relevans
till forskningen inom SMA, något som idag är begränsat.
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1.4 Disposition
I den metodologiska referensramen beskrivs hur arbetet har fortlöpt för att uppnå dess
syfte samt att det presenteras vilka metoder som har använts. Den teoretiska referensramen behandlar den teori som ämnar ligga till grund för det fortsatta analysarbetet. Här
återkommer strategisk positionering, SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som huvudsakliga delar med tillhörande teorier som kopplas samman i en konceptuell modell. Denna modell blev ramverk för den empiriska insamlingen. Vidare
presenteras det insamlade empiriska materialet som vi erhöll från intervjuerna hos Norden Machinery AB. Eftersom uppsatsen utgår från en deduktiv ansats, har intervjuerna
formulerats med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. I analysavsnittet länkas
det teoretiska delarna samman med den insamlade empirin för att urskilja information
som ska besvara forskningsfrågan och syftet. Avslutningsvis sammanfattas analysen i
en slutsats som inleds med att forskningsfrågan presenteras på nytt och följs upp av de
slutsatser som har dragits.
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2 Metodologisk referensram
I följande avsnitt presenteras den metodologiska ansats som denna studie har utgått
ifrån. Inledningsvis behandlas den forskningsdesign som används följt av hur genomförandet av fallstudien har fortlöpt. Detta presenteras i ett kortare avsnitt gällande
teoriinsamlingen ska göra läsaren varse om vart materialet har anskaffats från. Vidare
beskrivs hur det empiriska materialet samlades in och studiens urvalsmetod. Avslutningsvis belyses uppsatsens forskningsetiska aspekter och metodkritik.

2.1 Forskningsdesign - Fallstudie
Vi har studerat sambanden mellan Norden Machinery ABs strategiska positionering och
den strategiska ekonomistyrningens utformning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder, för att utvärdera de praktiska sambanden baserat på teorin. Den forskningsdesign som användes för att genomföra studien är fallstudie då den metod är att
föredra då forskningen ämnar besvara frågor som hur och varför (Yin 2007). Studien
har även bidragit med kunskap om organisatoriska företeelser samt skapat en bild av hur
en organisation praktiskt går till väga gällande ekonomistyrning, vilket gav ytterligare
incitament att arbeta efter en fallstudiedesign (Yin 2007). Innan datainsamlingen inleddes togs beslutet att arbeta efter en enfallsstudiedesign. Avgränsningen gällande enfallsstudie gjordes i ett tidigt skede för att avgränsa datainsamlingen samt för att anpassas
till studiens ämne och fallföretag. Tidigare forskning har framställt SMA som ett relativt
okänt begrepp bland företag, vilket begränsade urvalet av intervjupersoner då vi sökte
anställda med tillräcklig insyn i ekonomistyrnings- och strategiarbete. Vi ville undvika
intervjuer med anställda utan förkunskap inom ämnet då det kunde utmynna i feltolkning av frågorna och missvisande svar (Yin 2007).
Studien har behandlat ett område som tidigare primärt studerats teoretiskt och SMA har
sällan tagit plats i praktiska studier vilket har bidragit till att det empiriska materialet är
vagt. För att säkerställa att studien tillför såväl ett praktiskt som teoretiskt bidrag ska
den med en enfallsstudie, kvalitativt utvärdera sambanden mellan strategisk positionering och den strategiska ekonomistyrningens utformning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder i praktiken. Ett fall likt detta benämns informationsrikt och står i
linje med den nytta studien ämnar tillföra (Yin 1984).
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2.1.1 Genomförande av fallstudie
För att utföra en fallstudie krävs förberedelser och förkunskap. I det förberedande stadiet upprättades därför en plan för studien där det problem som studien avser studera
har definierats (Yin 2007). För att tillföra tillräckligt med belägg för de analyser och de
ställningstaganden som görs, samt för att stärka reliabiliteten i arbetet är det genomgående refererat och tydligt presenterat vad som är teori och vad som är egna analyser
(Yin 2007). Materialet som använts för att strukturera uppsatsen representeras av den
teoretiska referensramen och den empiri som samlats in vid intervjutillfällena.
Då fallstudien syftar till att utvärdera de teoretiska sambanden i praktiken, grundades
intervjuerna i arbetets teoretiska referensram. En deduktiv ansats ansågs bäst lämpad till
den formulerade frågeställningen och problemdiskussionen då SMA består av en stor
del teori i relation till praktiskt prövat material. I vår studie har vi använt teorin om strategisk positionering, SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder där sambanden mellan dessa är i fokus. Denna sammanlänkning studerades sedan hos Norden
Machinery AB genom intervjuer. Vi kunde med intervjuerna urskilja hur det verkligen
gick till hos fallföretaget och genom att utvärdera empirin med den teoretiska referensramen kunde vi urskilja om de stämde överens. Ambitionen med detta tillvägagångssätt
var att identifiera om sambanden tar samma form som teorin framställer i praktiken
(Merriam 2008). Empirin och teorin kopplas samman i analysen där vi kopplar samman
teori med empiri och kartlägger hur fallföretagets situation står i relation till teorin.
2.1.2 Företagsval
I ett tidigt stadie inleddes ett sökande efter samarbetsvilliga företag i den närliggande
regionen till Linnéuniversitet i Växjö för att underlätta för snabba och fler personliga
möten. Ambitionen var att samarbeta med ett företag som agerar på en internationell
marknad, med minst 50 anställda och med en omsättning på minst 500 miljoner SEK.
Detta för att säkerställa att det fanns en ekonomiavdelning med personal med specialiserad kunskap om företagets ställning inom strategi, ekonomistyrning och interorganisatoriska relationer. Anledningen till detta var att vid vår tidigare kontakt med mindre
företag framkom att ekonomiorganisationerna endast fanns i begränsad utsträckning och
att en person kunde inneha flera av de positioner vi ämnade intervjua. En större organisation gav således möjlighet till fler intervjuer. Vi föredrog att fallföretaget agerade på
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en internationell marknad eftersom vi antog att det krävs en mer omfattande ekonomistyrning och strategiarbete för dessa företag, då det krävs att faktorer så som internationella kunder, konkurrenter och leverantörer vägs in. Detta skulle kunna göra bidraget
till studiens externa perspektiv bredare och ambitionen var att det skulle generera empiriskt material med god ämnesrelevans. Storleksmässigt föredrogs ett större företag där
flera medarbetare med kunskap om ämnesområdet fanns tillgängliga för att minska risken att gå miste om fler infallsvinklar och mer djupgående information (Merriam,
2008).
Norden Machinery AB uppfyllde samtliga av dessa preferenser och kontaktades inledningsvis via telefon. Norden Machinery AB ligger i Kalmar, Småland, och har 225 anställda, omsatte 570 miljoner SEK år 2014 och är världsledande inom tillverkning av
tub-fyllningsmaskiner där 97 % av det tillverkade maskinerna går på export (Norden
Machinery AB, 2014). Företagets CFO, Göran Axelsson har varit den primära kontaktpersonen och har även deltagit i tre av studiens intervjuer. Företaget besöktes i inledningen av samarbetet då vi presenterade arbetet inför tidigare nämnda Göran Axelsson.
Under presentationen förmedlades studiens ämnesområde, tidsplanering samt hur arbetsgången såg ut. Chansen att ställa frågor kring studien erbjöds under presentationens
gång. Tillfället togs även att planera in framtida intervjutillfällen samt bestämma vilka
medarbetare som ansågs lämpliga att intervjua. Norden Machinery AB besöktes vid ett
flertal tillfällen för att samla in det empiriska materialet och för att avslutningsvis tacka
för samarbetet samt lämna över en kopia av den färdiga uppsatsen.

2.2 Teoriinsamling
Den litteratur som har använts har främst hämtats från Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek. I kombination med denna litteratur har artiklar från bibliotekets databas OneSearch samt Google Scholar används. De huvudsakliga sökord som användes för litteratur och artiklar var: strategisk positionering, strategic positioning, strategisk ekonomistyrning, strategic management accounting, SMA, verksamhetsstyrning, interorganizational, Interorganizational Management Accounting, interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder och interorganisatorisk ekonomistyrning. Artiklarna studerades ingående
för att skapa en uppfattning om de lämpade sig för studien. Forskare som återkom frekvent var Simmonds, Bromwich, Bhimani, Roslender och Hart. De två förstnämnda
anses vara initiativtagarna gällande SMA (Roslender et al. 2002).
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2.3 Modellframtagande
För att utvärdera teorins relevans i praktiken upprättade vi en konceptuell modell baserad på den teoretiska referensramen. Modellen komponerades utifrån det som presenterats i teorin samt de kopplingar eller samband vi kunde urskilja. Den konceptuella modellen var även utgångspunkten vid författandet av frågeformulären till intervjuerna, då
vi ville studerade om sambanden gick att urskilja hos fallföretaget. Modellen återfinns
såväl i det summerande avsnittet för den teoretiska referensramen för att illustrera sammanlänkningen av teorin som i analysavsnittet där modellen användes som analytiska
bas för utvärderingen av fallföretaget.

2.4 Urval av respondenter
Urvalet har skett genom ett snöbollsurval, där respondenterna utsågs genom kontakt
med företagets ekonomiansvarige som efter att ha fått uppsatsens ramverk presenterat,
hänvisade till de anställda som ansågs ha rätt kunskap. Under intervjuerna tillfrågades
samtliga respondenter om de hade någon annan medarbetare att rekommendera för oss
att vända oss till. Samtliga respondenter refererade då till redan intervjuade respondenter eller de respondenter som skulle intervjuas vid ett senare tillfälle. Istället genomfördes ett flertal intervjuer med samma respondenter. Anledningen till att ett snöbollsurval
användes var ekonomichefens kunskap om vilka medarbetare som skulle tillföra tillräckligt insiktsfull och användbar information för studien (Merriam 2008).

2.5 Intervjuer
I studien användes intervjuer för att utvinna information som var intressant och relevant
(Merriam 2008). Den metod inom kvalitativ forskning som passade bäst då intervjuerna
skulle ske med flera personer under en kortare tidsperiod (Taylor & Bogdan 1984). I
tidsplaneringen, som utarbetades i samarbete med fallföretaget, upprättades en plan över
när och med vem intervjuerna skulle hållas. Intervjuerna genomfördes efter det att den
teoretiska referensramen var färdigställd för att underlätta framtagandet av intervjufrågorna och skaffa kunskap om vilken information som behövdes för att göra materialet
tätare. Ett ramverk etablerades för de frågor som skulle ställas vid intervjutillfällena och
vi säkerställde att intervjufrågorna formulerades så att de skulle generera önskad information från respondenterna genom att basera frågorna på den konceptuella mo-
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dellen. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär och genomfördes med sex medarbetare vid Norden Machinery AB som under intervjutillfällena diskuterade frågorna.
Med tre av medarbetarna genomfördes mer än en intervju för att komplettera det insamlade materialet från tidigare intervjutillfällen då vi upplevde att det efter första intervjutillfället saknades information gällande specifika områden.
2.5.1 Semi-strukturerade intervjuer
När studiens problemformulering fastställdes, ansågs en kvalitativ studie bäst lämpad
för att besvara frågeställningen då det innebär en djupare studie av fallföretaget samt att
det inte stod helt klart vilken information som krävdes för att besvara forskningsfrågan
och uppfylla syftet. Med en kvalitativ studie och semi-strukturerade intervjuer, där en
diskussion med respondenterna om de relaterade frågorna genomfördes, kunde vi urskilja information som krävdes för detta (Merriam 2008). Dessutom var denna insamlingsteknik bekant sedan tidigare studier. Att utforma intervjuerna som semistrukturerade, där ett specifikt tema diskuteras och samtalet sedan styrs av intervjuaren,
fastslogs också. Intervjuerna utformades så att studiens övergripande ämnen, strategisk
positionering, SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder löpande skildrades i frågorna. I och med att intervjuerna var semi-strukturerade hade vi utrymme att
ställa lämpliga följdfrågor till respondenterna för att antingen bekräfta eller be respondenten utveckla sitt svar. Detta resulterade i att intervjuerna inte blev helt identiska,
däremot styrde vi diskussionen för att samtalet skulle hålla rätt fokus. Under intervjuernas gång fick diskussionen leda intervjun framåt och frågorna omformulerades även vid
behov eller för att passa in bättre i kontexten. Flexibiliteten med semi-strukturerade intervjuer som tillät respondenterna att uttrycka sig med egna ord sågs som en stor fördel i
den empiriska insamlingen (Merriam 2008).
2.5.2 Respondenter
Namn
Titel
Thomas Johansson VD
Göran Axelsson

Intervjuguide
1

CFO

0
1
6
2
7
3

Lars Hammarstedt Sales Director
Anders Ekström

After Sales Director
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Datum
2015-03-27
2015-02-27
2015-03-27
2015-04-21
2015-03-31
2015-04-21
2015-03-31

Marcus Kindberg

Purchasing Manager

Per Thursfors

Kostnadscontroller

4
5
3

2015-03-27
2015-04-21
2015-03-27

Tabell 1 - Respondenter

2.6 Empirisk databehandling
Vid analysen av den empiriska informationen tillämpades en tematisk analysmetod,
något som Bryman (2011) anser är passande vid analys av kvalitativa intervjuer. Vid
intervjutillfällena spelades materialet in och samtliga intervjuer tog plats hos Norden
Machinery AB i Kalmar. Samtliga intervjuer varade i en timme och materialet transkriberades. Efter transkriberingen studerades materialet och informationen delades upp
efter uppsatsen tre teman, strategisk positionering, SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder. Genom att relatera informationen till uppsatsens teman kunde vi
urskilja om det fanns någon samstämmighet mellan respondenterna och informationen.
Informationen vägdes sedan mot den teori som fanns för varje tema för att filtrera bort
information som inte passade in i kontexten. Genom att vi strukturerade det transkriberade materialet efter de teman som återfinns i frågeställningen underlättade det även vid
författandet av det empiriska avsnittet, då vi redan på förhand hade identifierat till vilket
område informationen behandlade. Då sex personer intervjuades delades materialet upp
för varje respondent för att vi enklare skulle kunna urskilja vem av respondenterna som
hade sagt vad och för att göra det tydligare om intervjupersonerna hade skilda meningar.
Materialet delades även upp då intervjupersonerna hade olika arbetsuppgifter och olika
mycket insyn i de diskuterade ämnena. Detta underlättade författandet av empirin då det
var känt vem av intervjupersonerna som hade mest kunskap om de olika områdena (Yin
2007).

2.7 Analysmetod
Studien har utgått ifrån den teoretiska referensramen som har strukturerats med hänsyn
till vår forskningsdesign och frågeställning (Yin 2007). Den teoretiska referensramens
uppställning har för avsikt att presentera faktorerna var för sig för att sedan kopplas
samman i en modell. Empirin strukturerades efter samma uppställning för att vi i analysen skulle kunna utvärdera materialet systematiskt och skapa en helhetsbild av Norden
Machinery AB. Det gjorde att vi kunde koppla det empiriska materialet på samma sätt
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som i teorin och analysera om dessa stämde överens eller inte samt urskilja om de kopplingarna vi uppmärksammat i teorin återfanns hos Norden Machinery AB.

2.8 Etiska aspekter
För att respondenterna eller studiens etiska aspekt inte skulle hämmas har vi tillämpat
följande åtgärder och restriktioner. Innan uppsatsskrivandet påbörjades formulerades ett
introduktionsbrev till de företag som ansågs vara intressanta. Detta brev inkluderade en
personlig presentation samt en beskrivning av uppsatsens syfte. Avsikten med detta var
att ge företagen möjligheten att innan de lämnade svar få en uppfattning om studiens
syfte. Introduktionsbrevet blev på så sätt den initiala informationskällan för respondenterna. För att vidare informera fallföretaget hölls ett introducerande möte, där mer djupgående information och förklaringar kring arbetet lyftes fram.
Då studien inte syftar att samla in information om respondenternas privatliv har insamling av privat information om respondenternas helt uteslutits för att försäkra att
forskningen visar respekt för respondenterna och inte hänför någon skada (Crandall &
Diener 1978, Patel & Davidson 2011). Detta gör att vi också uppfyller vetenskapsrådets
konfidentialitetskrav, då uppgifter som är etiskt känsliga inte samlats in (Vetenskapsrådet). Vidare har hänsyn tagits till rådets övriga tre forskningsetiska huvudregler; informations-, samtyckes- och nyttjandekravet (Svenska vetenskapsrådet, Silverman
2006). Fallföretaget och respondenterna har alltså blivit informerade om arbetets syfte
samt erbjudna att avstå från att delta i studien och haft möjlighet att avbryta samarbetet
när som helst under studiens gång. Alla parter har också i god tid informerats om vilken
information som eftersöks och hur informationen kommer att användas i arbetet.

2.9 Metodkritik
Studien bygger på att göra en djupare studie av ett fallföretag för att utvärdera de teoretiska sambanden mellan strategisk positionering, SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder i praktiken. Metoden har valts utifrån de kriterier som finns presenterade i metodböcker och för att behålla samma fokus som studien har skulle en annorlunda metod inte vara applicerbar. Syftet skulle däremot gå att göra mer generaliserbart och till viss mån mer tillförlitligt om en flerfallsstudie skulle tillämpas. De tidsmässiga resurserna var den främsta begränsningen för en flerfallsstudie och även om en
intervjustudie övervägdes skulle det inte innebära lika djupgående analys (Merriam
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2008). Valet av en kvalitativ studie går även att ställa sig kritisk till men då vi arbetade
utifrån empirisk data så som detaljerade beskrivningar av företeelser är inte en kvantitativ ansats passande. Vid en annorlunda ansats, så som en analys av användningsgrad
eller utvärdering av SMA, skulle det passa bättre med en kvantitativ studie (Merriam
2008).
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3 Teoretisk referensram
Inledningsvis behandlas strategisk positionering som presenterar Porters (1985) generiska positioneringsstrategier. Detta följs av ett förklarande av SMA och dess samband
med strategiska positionering. De interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna
som har studerats beskrivs och följs upp av en diskussion. Kopplingen mellan strategisk
positionering, SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder sammanställs i
den konceptuella modellen.

3.1 Introduktion till referensram
Roslender et al. (2003) beskriver SMA som ett tillvägagångssätt för att styra mot strategisk positionering och skriver hur ett iterativt arbete mellan den strategiska positioneringen och SMA ska leda till en uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder. Enligt flera författare (Simmonds 1981, Bromwich 1988 & Roslender et al.
2002) är det den externa orienteringen som särpräglar SMA och ska till skillnad från
den traditionella ekonomistyrningen fokusera på extern information för att som
Bromwich (1988) menar, utvidga ekonomistyrningen.

3.2 Strategisk positionering
En konkurrenskraftig affärsstrategi syftar till att skapa och vidhålla en långsiktigt fördelaktig position gentemot marknadskrafterna (Porter 1985). Enligt Porter (1985) bygger valet av strategisk positionering på två huvudsakliga faktorer. Den första är den
långsiktiga attraktionen inom industrin, alltså möjligheten att upprätthålla en lönsam
verksamhet under de marknadsförhållanden som råder. Den andra är företagets positionering relativt andra aktörer på marknaden som i sin tur också påverkar företagets
möjlighet att skapa lönsamhet som överstiger marknadens. Den strategiska positioneringen är avgörande för om vinsten över- eller understiger marknadsgenomsnittet. Om
industrin där företaget är verksamt har stark konkurrens kan de med hjälp av en välfungerande strategisk positionering trotts detta åstadkomma en hög avkastning (Porter
1985). Den strategiska positioneringen är mer öppen och företagets val av strategisk
positionering har stark påverkan på dess marknadsställning. Porter (1985) beskriver att
en konkurrenskraftig strategisk positionering inte bara påverkas av den existerande miljön, utan kan också påverka den till sin egen fördel. Attraktionen inom industrin beror

16

till viss del på faktorer som är svåra att påverka, men företaget kan med en konkurrenskraftig affärsstrategi göra den både mer eller mindre attraktiv.
Konkurrensfördelar kommer från företagets förmåga att skapa ett kundvärde som överstiger dess produktionskostnader. Värde är vad kunder är villiga att betala för produkten
och det uppkommer genom att erbjuda lägre priser än konkurrenterna för snarlika produkter eller genom att erbjuda en differentierad produkt med unika egenskaper som kan
försvara en högre prissättning (Porter 1985). Lågkostnads- och differentieringsstrategin
syftar att rikta sig mot en bred industri som kan innehålla flera olika segment. En tredje
strategi är fokus, vilket innebär att företaget väljer att rikta sig till ett smalt segment
inom den valda industrin, samtidigt som ett val mellan differentiering- eller lågkostnadsfokus görs (Porter 1985).
De olika strategierna har fundamentalt olika tillvägagångssätt för att uppnå konkurrensfördelar och valet av strategisk positionering beror på vilken typ av konkurrensfördelar
som eftersträvas och företagets målsättning med vald konkurrensfördel (Porter 1985).
Wright (1987) beskriver att valet mellan de olika strategiska positioneringarna till viss
del beror på företagens storlek. Han beskriver att små företag tenderar att använda fokusstrategin eftersom den kräver färre resurser och färre analyser av industrin och konkurrenssituationen. Stora företag med högre tillgänglighet till resurser väljer i större
utsträckning differentierings- eller lågkostnadsstrategin (Wright 1987). Enligt Porter
(1985) kommer företag som lyckas implementera sin strategiska positionering att prestera bättre än konkurrenter som inte eftersträvar en klar strategisk positionering. Dessa
generiska strategier kan fördelaktigt användas vid analys av affärsstrategi på den bredaste och mest översiktliga nivån (Porter 1996).
Porters (1985) modell med generiska strategier har enligt Campbell-Hunt (2000) sedan
publiceringen använts flitigt av forskare som undersökt samband mellan strategisk positionering och olika aspekter av ekonomistyrning. Ormanidhi och Stringa (2008) argumenterar för att ökad förståelse för ett företags förmåga att konkurrera, kan användas för
att bidra till en bättre fungerande organisation. De argumenterar för att Porters modell är
ett passande verktyg för att skapa denna förståelse.
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Följande figur illustrerar de generiska strategipositioneringarna:

Differentiering

Lågkostnadsstrategi

Differentieringsstrategi

Bred målgrupp

Lågkostnad

Smal målgrupp

Strategiskt mål

Strategisk fördel

Stuck in
The
Middle
Fokus

Fokus

Lågkostnad

Differentiering

Figur 1 - Strategisk positionering, egen illustration efter Porter (1985)

3.2.1 Lågkostnadsstrategi
Porter (1985) beskriver att ett företag som placerat sig under lågkostnadsstrategin har
som målsättning att vara lågkostnadsledare inom industrin där det är verksamt. De ska
ha som mål att tillfredsställa ett stort antal kunder tillhörande olika segment inom den
valda industrin. Detta beskrivs som en avgörande faktor för att hålla kostnaderna på en
låg nivå genom skalfördelar (Porter 1985). Andra sätt att fullfölja lågkostnadsdifferentiering kan vara en unik tillgång till teknologi och råvaror (Porter 1985, Wright 1987). Ett
företag som positionerat sig med lågkostnadsstrategi tillhandahåller vanligtvis standardiserade produkter eller tjänster och ett fokus på att uppnå skalfördelar både i produktion och inköp (Porter 1985). Trots detta kan inte differentiering förbises, eftersom produkten måste vara jämförbar med konkurrenternas (Porter 1985). Marknadsanalys är
därför viktigt för att säkerställa produktens likvärdighet jämfört med konkurrerande
produkter. Om kunderna uppfattar varan som sämre eller värderar den lägre än jämbördiga produkter kan det leda till minskad efterfråga. Företaget måste rabattera varorna
vilket kan minska eller radera de fördelar som lågkostnadsstrategin ämnar uppnå (Porter
1985). Enligt Porter (1985) krävs det för att lågkostnadsstrategin ska fungera, att företagets strategiska målsättning är att bli den absoluta kostnadsledaren inom sin industri.
När flera aktörer tävlar om denna plats blir konkurrenssituationen hård, och kan leda till
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försämrad lönsamheten. Därför krävs ofta att en teknologisk förskjutning eller annan
händelse som kan påverka det enskilda företagets kostnader (Porter 1985).

3.2.2 Differentieringsstrategi
Ett företag som använder differentieringsstrategin eftersträvar att vara unik inom sin
industri genom att de fokuserar på attribut hos en vara eller tjänst som kunderna värderar högt (Porter 1985). Wright (1987) menar också att företag som använder differentieringsstrategin producerar vanligen varor eller tjänster som riktar sig till köpare som har
en hög priskänslighet.
Differentieringsstrategin kräver ett avstamp gällande vilka attribut som ska användas för
att särskilja sig från konkurrenter. Differentieringen kan bestå av produkten i sig, marknadsföringens tillvägagångssätt och ett flertal andra sätt. Genom att erbjuda unika attribut skapar differentieringsstrategin utrymme för att debitera ett högre pris som inkluderar ett prispremium (Porter 1985). Ett högt pris är nödvändigt, eftersom differentiering
leder till högre kostnader. En acceptans för högre kostnader innebär dock inte att dessa
kan förbises. Kostnader som inte bidrar till differentiering bör reduceras för att kostnadsbasen inte ska ge upphov till ett allt för högt pris, i jämförelse med konkurrenternas
(Porter 1985). Till skillnad från lågkostnadsstrategin kan flera aktörer inom samma industri positionera sig enligt differentieringsstrategin förutsatt att produkterna fokuserar
på olika attribut och att dessa efterfrågas av kunderna (Porter 1985).

3.2.3 Fokusstrategi
Porter (1985) beskriver den tredje generiska strategin som annorlunda jämfört med de
två förstnämnda eftersom den bygger på en snäv målbild inom en industri. Företaget
väljer här att specialisera sig på att tillgodose behov hos ett eller ett fåtal segment inom
industrin och exkluderar övriga (Porter 1985). Fokusstrategin har två varianter; lågkostnadsfokus och differentieringsfokus. Båda varianterna drar nytta av skillnader i behov
som finns mellan det eller de segment som företaget fokuserar på samt de övriga segmenten inom industrin (Porter 1985). Fokussegmenten måste antingen ha ovanliga behov eller behov av ett produktions- och leveranssystem som skiljer sig från de övriga
aktörerna inom industrin. Ett företag som eftersträvar en fokusstrategi tar till vara på
suboptimeringar inom industrin som kan innebära att andra aktörer på marknaden antingen under- eller överpresterar jämfört med kundernas behov (Porter 1985). Underpre-
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stationer inom ett segment skapar en möjlighet att genom differentiering tillfredsställa
ett specifikt kundbehov, medan överprestationer innebär att kundernas behov överskrids
vilket innebär att också kostnaden blir högre än vad som krävs (Porter 1985). Detta
öppnar för en strategisk positionering med kostnadsfokus (Porter 1985). Industrier består oftast av en mängd olika segment som ställer olika krav på kostnader och differentiering och har därför ofta plats för flera företag som uppfyller de olika segmentens behov.
3.2.4 Stuck in the middle
Ett företag som försöker att dra nytta av både lågkostnads- och differentieringsstrategin
riskerar att underprestera jämfört med andra aktörer på marknaden (Porter, 1985). Porter
(1985) skriver att när ett företag fastnar mellan de olika generiska strategierna beror det
ofta på företagsledningens ovilja att välja mellan dem. Detta beror oftast på att företaget
försöker att ta tillvara på positioneringarnas säregna fördelar, men misslyckas eftersom
de grundas på olika tillvägagångssätt och kräver att företaget tar beslut som motverkar
varandra (Porter 1985). Genom att inte anta en tydlig positionering hamnar företaget i
en ofördelaktig position gentemot konkurrenter som tydligt positionerat sig och är därför bättre anpassade för att konkurrera inom det valda segmentet. Enligt Porter (1985)
kan ett företag som inte har en klar position endast generera hög vinst under förutsättning att hela industrin är väldigt lönsam och därför bidrar till en generellt hög vinst,
alternativt om marknadens övriga aktörer också misslyckas med att positionera sig. Att
fastna mellan de strategiska positioneringarna är vanligast för företag som tidigare haft
en fokusstrategi, men som i takt med att företaget börjat dominera marknaden söker nya
vägar till ökade intäkter. Detta eftersom en fokusstrategi innebär ett medvetet avståndstagande från stora potentiella segment till fördel för en marknadsdominans i ett begränsat segment eller genom en specialiserad produktportfölj.
3.2.5 Konkurrensfördelar genom strategisk positionering
Enligt Porter (1985) strävar samtliga organisationsledningar efter att skapa sig konkurrensfördelar. För att skapa dessa fördelar ska ledningen utgå från den egna organisationens egenskaper och möjligheter. Det är konkurrensfördelarna som attraherar kunder och
om kundernas behov uppfylls på ett tillfredsställande sätt, kommer kunderna att återkomma. För att framgångsrikt verka på en konkurrenskraftig marknad är det nödvändigt
att utforma en affärsstrategi och en specifik uppsättning aktiviteter som gynnar såväl
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kunder som leverantörer. Roslender (1995) menar att ekonomistyrning ska tillföra information som krävs för att formulera, implementera och realisera strategin för att
uppnå konkurrensfördelar.
För att komplettera den traditionella ekonomistyrningen som genererar information för
beslut, planering och process-kontroll, så riktas metoderna inom SMA mot det som ligger till grund för konkurrensfördelar som kvalitet, komponentvariation, kundnöjdhet,
kostnadsreduceringar och värdeskapande (Roslender 1995). Dessa är grund för att mäta,
identifiera och rapportera nya prestationer på alla ledar- och företagsnivåer. SMA är ett
tillvägagångssätt för att tillgodose företagsledare med extern information som används
för att säkerställa och vidhålla konkurrensfördelar. Genom att etablera konkurrensfördelar söker företagsledningen ett unikt tillvägagångssätt att arbeta efter den strategiska
positioneringen, relativt konkurrenterna. På så sätt blir konkurrensfördelarna ett hjälpmedel för att stödja företagets strategiska positionering. Enligt Roslender (1995) är
SMA ett generiskt verktyg för att strategiskt positionera företaget och baserar sitt argument på att SMA lägger stor vikt vid strategi, är externt orienterad och nära relaterad till
marknaden (Roslender 1995).

3.3 SMA
Bromwich (1988) och Bromwich och Bhimani (1989) ville ”flytta ekonomistyrningens
primära fokus från fabriksgolvet till att bli mer externt orienterat” (Författarnas översättning, Roslender et al. 2003, p.256). Bromwich (1988) definierade ekonomistyrning
som strategisk och långsiktig samt att SMA har en bredare betydelse än tidigare ekonomistyrningsmetoder, vilket skulle ge ekonomistyrning en högre ställning inom organisationer. Bromwich syn på SMA grundas på Porters (1980) modell för konkurrenskraftig positionering där Porter belyser vikten för företag att överlägga hur företagets produkter bidrar till utvecklingen av långsiktiga konkurrensfördelar. Porter (1980) menar
även att denna information ska bidra till formuleringen och operationaliseringen av företagets strategi. Vidare beskriver Porter (1980) användningen av hur finansiell data i
kombination med icke-finansiell data tillsammans ska ligga till grund för det långsiktiga, strategiska, strävandet. 1981 presenterade Simmonds den strategiska ekonomistyrningen som ett instrument som den traditionella ekonomistyrningen skulle använda för
att inkorporera extern information i analysarbetet för att skapa underlag för kostnads-,
pris- och marknadsrelaterade analyser för såväl det berörda företaget som för konkur-
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renterna. Simmonds argument var att informationen och konkurrensanalyserna skulle
gynna det långsiktiga strategiarbetet.
När Bromwich (1988) utvecklade SMA, urskilde han kopplingar till Porters (1985) arbete gällande kostnadsledarskap, produktdifferentiering och fokus. Bromwich identifierar ett antal externt orienterade metoder som han ansåg var lämpliga för det strategiska
ekonomistyrningsarbetet. Han menar att likt den strategiska ekonomistyrningen, så lägger metoder som Target costing (härefter TC) och Attribute costing (härefter AC) stor
vikt vid externa faktorer. Författaren beskriver metoderna som relevanta då de inbegriper såväl kunder, leverantörer som konkurrenter i dess utformning. I ljuset av detta tog
Roslender (1995) vid för utvecklingen av SMA. Han definierar SMA som ett tillvägagångssätt där ekonomistyrningen delvis inkorporerar marknadsföringslitteratur för att
förbättra styrningen mot strategisk positionering (Roslender 1995). Roslender et al.
(2003) påvisar en tydlig brist i Bromwichs (1990) definition av SMA då den saknar
marknadsaspekter. Enligt Roslender et al. (2003) påverkas SMA både av marknadsaspekter och den externa orienteringen. Vidare beskriver författarna att kopplingen mellan strategisk positionering och marknadsaspekter är den mest väsentliga delen i konceptualiseringen av SMA. De framhåller även betydelsen av Porters (1980) teorier om
värdeanalys och kundvärde som likt SMA, är marknadsdrivna. Vidare menar Roslender
(1995) att den strategiska ekonomistyrningen täcker Porters (1985) teorier om konkurrensfördelar, analys av externa aktörer och strategisk kostnadsanalys.
3.3.1 SMA som generiskt tillvägagångssätt
Simmonds (1981) och Bromwich et al. (1989) belyser vikten av att inkludera externa
aktörer och interorganisatorisk information i ekonomistyrningen, för att styra med
SMA. Det externa perspektivet ska göra att företaget lägger större vikt vid att anpassa
det organisatoriska arbetet efter marknaden och vara mer förberedd på förändringar.
Företag har generellt liten kunskap om ämnet, detta beror till viss del på att det saknas
en generell definition av SMA (Solikova 2012). Däremot går det i många företag att se
tendenser av SMA då de måste anpassa sig efter marknadens efterfrågan för att behålla
konkurrenskraften och marknadsandelar (Carlsson-Wall et al. 2015).
Bromwich et al. (1989) ville utveckla SMA genom att utvidga informationsinsamlingen
från konkurrenter till att beakta fördelar med vilka produkter som erbjuds och hur dessa

22

skapar konkurrensfördelar. Dessa fördelar kan vara produktkvalitet, tillförlitlighet, lägre
underhållskostnader och ökad produktflexibilitet. Enligt Bromwich (1991) är det dessa
fördelar som är de ultimata kostnadsdrivarna. Genom att relatera kostnaderna till produktattributen istället för till vinsterna de genererar, påvisas den kritiska faktorn att det
är på marknaden som konkurrensfördelarna uppstår. Bromwich (1991) menar att det
endast är de produkter som har rätt uppsättning egenskaper till ett pris som kunden är
villig att betala, som blir framgångsrik på marknaden.
Utgångspunkten för Roslenders (1995) konceptualisering av SMA som ett generiskt
tillvägagångssätt för att styra mot strategisk positionering, är Porters (1985) teori som
visar på samhörigheten mellan SMA och marknadsteori. Som tidigare presenterats,
grundas detta i Porters tre generiska strategier för att skapa konkurrensfördelar.
Med en lågkostnadsstrategi förespråkas användning av en strategisk kostnadsanalytisk
teknik. Tekniken innebär att en sammanställning av samtliga aktiviteter som går att hänföra till produkten, blir basen till att skapa konkurrensfördelar. Varje aktivitet har associerade kostnader och tillgångar som genom effektiv styrning kan skapa fördelar (Porter
1985). När detta är genomfört är det nödvändigt att identifiera möjligheter för kostnadsminimeringar, exempelvis genom att förbättra kontrollen av de operativa kostnadsdrivarna. Avslutningsvis måste ekonomistyrare observera de kostnadsminimeringar som
genomförs för den egna organisationen och konkurrenters, för att bevara konkurrensfördelarna (Roslender 1995).
Med en differentieringsstrategi används ett antal attribut för att differentiera produkten
(Porter 1985). Dessa attribut ska locka och motivera kunderna att köpa produkten och
Porter uppmärksammar även vikten av lockande priser. För att driva en differentieringsstrategi framgångsrikt beskriver Porter (1985) att uppmärksamheten måste riktas till
värdeskapandet för kunden. De måste även kartlägga exakt varför och vad kunderna
värdesätter. Dessa attribut kan vara image, kundservice, säljnätverk, design eller teknologi. För att uppfylla en differentieringsstrategi är det nödvändigt att skaffa tillförlitlig information gällande kunder och erbjudande från marknaden som de agerar på. En
framgångsrikt differentierad produkt matchar eller överträffar värdet som kunderna förväntar sig. För att utvinna information om kundernas preferenser måste styrningsfunktionen och marknadsfunktionen integreras. Detta på grunda av att informationen åskåd-
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liggörs hos marknadsfunktionen men används i arbetet hos styrningsfunktionen (Porter
1985).

3.4 Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder
Mouritsen, Hansen och Hansen (2001) förklarar hur ett interorganisatoriskt perspektiv
har för avsikt att inkludera externa aktörer i ekonomistyrningen. Detta menar författarna
skapar ett vidgat perspektiv och utmynnar i möjligheten till ökad kontroll över marknaden och att öka vinsten tillsammans med partners. Johnston et al. (1988) skriver att
den främsta konkurrensfördelen är ett välfungerande interorganisatoriskt informationsutbyte. Detta utbyte länkar samman organisationens producenter, distributörer och kunder och inbringar information genom att ligga till grund för strategiska beslut, är värdefull (Johnston et al. 1988).
Nedan presenteras nio ekonomistyrningsmetoder med tillhörande argumentation för hur
de är relaterade till SMA och strategisk positionering. Dessa har urskilts från Andersson
et al. (2006) som använder ekonomistyrningsmetoderna med avsikt att applicera ett interorganisatoriskt perspektiv på ekonomistyrningen. Metoderna har även återfunnits i
litteratur kopplad till SMA (Bromwich 1989, Bromwich et al. 1994, Roslender 1995,
Roslender et al. 2002 & Roslender et al. 2003). Metoderna karaktäriseras av att utvinna
extern information och att de har en teoretisk koppling till strategisk positionering och
SMA. Metoderna behandlar skilda områden inom en organisation och beroende av
dessa är de olika passande för exempelvis kostnadsminskningar eller differentiering, för
att balansera den teoretiska modellen. Metoderna tillför möjligheten att utvärdera eller
utveckla de processer och relationer de arbetar samt att gynna den strategiska positioneringen. Det huvudsakliga karaktärsdraget är att det krävs extern information för att
metoderna ska fungera och att det ska underlätta för framsteg i strategiarbetet.
3.4.1 Target Costing
Termen Target Costing är ett arbetssätt som används för att utvärdera vilka produktionskostnader ett företag kan tillåta baserat på vinstmarginalen, för att nya produkter ska
bli lönsamma (Cooper et al. 1994). I Cooper et al. (1994) illustreras detta genom att
företaget väger in såväl interna som externa aktiviteter i utvärderingsprocessen för att
säkerställa att beslutsunderlagen stämmer överens med verkligheten. Cooper et al.
(1994) beskriver kundanalys som en viktig del av förarbetet inför introduktionen av nya
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produkter på marknaden. Analysen ska tillföra en överblick av priskänsligheten på
marknaden samt vilka produktattribut kunderna efterfrågar. Dessa blir enligt Cooper et
al. (1994) viktiga instrument i designprocessen då de underlättar vid utvinning av
vinstmarginaler. Cooper et al. (1994) skriver att analysen bidrar med ett säkerställande
av en acceptabel vinstmarginal. Interna faktorer som Cooper et al. (1994) inkluderar är
framtida produktmix och de strategi- och lönsamhetsmål som ledningen formulerat.
Författarna menar att dessa faktorer blir vitala för företaget då ett allt för externt fokus
kan leda till att den långsiktiga strategin missgynnas.
Bromwich et al. (1994) beskriver TC något annorlunda jämfört med Cooper et al.
(1994). Bromwich et al. (1994) påpekar att TC bör vara marknadsorienterad. Den mest
vitala delen i TC-processen är att kartlägga hela produktlivscykeln och produktstrategin
som ska inkludera en jämförelse med konkurrenternas produktattribut, substitut, kvalitet
och service. Direktiv från ledningen om marknadsandelar är ytterligare en faktor som
författarna har identifierat. Dessa faktorer är Bromwich et al. (1994) svar på Cooper et
al. (1994) beskrivning av hur företaget förhåller sig till den långsiktiga strategin. TCprocessen handlar om att arbeta fram underlag för prisrelaterade beslut kräver den enligt
Bromwich et al. (1994) en andel strategisk information. Information gällande konkurrenters strategi, prissättning och förväntade förändringar över livscykeln, krävs för att
göra uppskattningar av framtiden och för att beräkna hur framgångsrik företagets strategi kommer vara. Bromwich et al. (1994) menar att TC spelar en stor roll i kostnadsstyrningen när det kommer till produktens kostnadsreducering, planering, design, utveckling, inköp och tillverkning. Sammanfattningsvis handlar det om kostnadsreduceringar som ämnar sänka kostnaderna i designstadiet. Här väger Browmich et al. (1994)
in extern information likt marknads- och konkurrentanalyser samt efterfrågan för att
skapa en mer korrekt bild av marknadsförhållandena.
Genom att jämföra perspektiven på TC går det att urskilja samstämmigheter. TC är enligt Cooper et al. (1994) och Bromwich et al. (1994) en externt orienterad process som
tar sin början vid kundernas behov. Från det stadiet upprättar företaget en process där
produktens kostnader, kvalitet och funktionalitet vägs mot varandra för att anpassas till
detta behov. För att en produkt ska nå produktionsstadiet krävs att den kommer generera
en acceptabel vinstmarginal. Vinstmarginalen baseras på simuleringar av externa förhållanden. Visar det sig vara omöjligt att nå vinstmarginalen, återgår processen till utvecklingsstadiet. Vidare argumenterar Roslender (1995) för TC som ett inslag i SMA. Det är
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den marknadsdrivna inriktningen som länkar TC och SMA samman och anledningen till
att Roslender (1995) skriver att den passar som ekonomistyrningsmetod för SMA. Att
urskilja vilken strategisk positionering som TC ämnar bäst uppnå är svårare. Det råder
delade meningar om tillsammans med vilken strategisk positionering TC fungerar bäst.
Cooper et al. (1994) lägger stor vikt vid kostnadsminskningar i sin beskrivning av TC
samt att det ska fungera som en metod för att minska kostnaderna för att nå den uppsatta
TC och vinstmarginalen. Bromwich et al. (1994) använder metoden annorlunda och
menar att det ska fungera för att etablera kostnadsramar. Deras argument bygger på att
produkter med högt kundvärde, kan tillåtas vara relativt dyra, så länge vinstmarginalen
upprätthålls. De skilda argumenten bidrar till att beroende på vilken strategisk positionering som implementeras, kan TC användas för såväl differentierings- som lågkostnadsstrategi.
3.4.2 Attribute Costing
Roslender et al. (2003) beskriver Attribute Costing som en ekonomistyrningsmetod för
att kalkylera intäkter kopplade till specifika attribut. Författarna skriver att attributen
används för att bestämma de ingående resurserna för produktionen samt processerna för
hela värdesystemet där kostnaderna blir en konsekvens av dessa. Bromwich et al.
(1994) menar att utgångspunkten för AC är att produkterna inte ska betraktas som en
enhet utan en uppsättning av attribut. Enligt författarna härstammar produktefterfrågan
från dess olika attribut och de är också avgörande för hur mycket kunden är villig att
betala för produkten. Attribut som differentierar produkterna kan exempelvis vara kvalitetsaspekter som operativ förmåga, tillförlitlighet och garanti eller servicefaktorer som
försörjningsgaranti och reparation. Det blir således ett kritiskt arbete att säkerställa att
alla ingående aktiviteter och resurser genererar en identifierbar kundnytta som kunderna
är villiga att betala för. Bromwich et al. (1994) menar att varje företags kostnader således bör drivas av den kundnytta den genererar. Genom att flytta företagets kalkyleringsfokus från de nuvarande verksamhetsprocesserna till att kalkylera för kostnaderna relaterade till kundnyttan menar Bromwich et al. (1994) att integrering av strategisk planering i den rutinmässiga verksamheten möjliggörs. Att arbeta efter ett strategiskt perspektiv, där vikten läggs vid produkter och marknad samt att skapa en hög kundnytta
genom antingen produktkostnad, kvalitet eller frakt, kan bidra med fördelar på en konkurrensutsatt marknad (Bromwich et al. 1994). Då AC härleder kostnader till produktens kundvärde menar Bromwich (1989) att AC är en metod som bör användas för att
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uppfylla differentieringsstrategin. Differentiering innebär val av attribut och AC härleder dessa till kundvärdet. Kundens centrala roll inom AC bidrar med ett externt perspektiv och Bromwich (1989) och Bromwich et al. (1994) relaterar också metoden till
SMA.
3.4.3 Minimum Cost Investigation
Cooper et al. (1994) beskriver att ett japanskt företag söker att minimera sina kostnader
genom att upprätta möten med avsikten att samarbeta för mindre kostnaderna med sina
leverantörer och leverantörers leverantörer. Denna metod benämns Minimum Cost Investigation (härefter MCI). Företaget kan exempelvis ha inlett ett kostnadsreduceringsarbete som berör komponenter eller processer. Om kostnadsminimeringsprocessen blir
mer omfattande och företagsledningen anser att den interna kostnadsminimeringsprocessen är otillräcklig, kan de upprätta ett MCI-möte. Under dessa möten delas produktions-information mellan aktörerna för att de med denna kan dra nytta av varandras
kompetenser och lämna möjligheten för leverantörerna att föreslå förändringar som kan
gynna projektet (Cooper et al. 1994). Målsättningen är att samtliga aktörer ska minska
kostnaderna genom att designa komponenter och processer som kräver så lite material
och maskinarbete som är möjligt (Andersson et al. 2006). Genom att upprätta en interorganisatorisk interaktion likt denna gemensamma styrmetod kan organisatoriska begränsningar avskalas. Mötena möjliggör för företagen att skydda sitt eget intresse från
att skadas av att leverantörerna på egen hand genomför radikala förändringar (Cooper et
al. 1994).
Denna metod utvecklades av Jamco Consulting Company med syftet att hjälpa sina klienter att minimera sina kostnader och består av fem huvudsakliga faser (Cooper et al.
1994). Initialt samlas kostnadsinformation in för samtliga steg i produktflödet och
sammanställs som underlag för nästa fas. I andra fasen inleds sökandet efter potentiella
åtaganden för att minska de nuvarande kostnaderna. Genom att identifiera en uppsättning potentiella åtaganden, föreslås alternativa möjligheter att minska kostnaderna genom att utveckla, mindre kostsamma tillvägagångssätt. Nästa fas blir att testa de föreslagna åtagandena i en så kallad genomförbarhetsstudie där metoderna testas. Sista steget blir således att efter att ha testat åtagandena, upprätta en implementeringsplan för de
åtaganden som har fått godkänt i steg fyra (Cooper et al. 1994). Enligt Andersson et al.
(2006) är det fördelaktigt att implementera MCI tillsammans med open books (härefter
OB). Insyn i de externa aktörernas bokföring möjliggör uppföljning av kostnader för
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processer utanför organisationsgränserna. Företagen kan således identifiera strategiska
förbättringar och vidhålla sin konkurrenskraft (Andersson et al. 2006).
3.4.4 Open Books
OB är enligt Mouritsen et al. (2001) en metod som främjar samarbete i mellan externa
aktörer genom att aktörerna delar med sig av sin bokföring. Denna information kan vara
känslig och är ofta konfidentiell och kräver därför att aktörerna har stor tillit till
varandra. Fördelen med att informationen görs tillgänglig är att den bidrar till precisa
underlag för förändringar och ingripanden likt kostnadsminimeringsprojekt där aktörerna kan arbeta tillsammans och ta del av varandras kompetens. Enligt Christopher (1998)
är detta ett steg mot ytterligare transparens där kostnadsinformation delas både uppåt
och neråt samt att partners har information om varandras vinster. Kumala (2004) samt
Agndal och Nilsson (2009) menar att metoden däremot kan innebära risker, främst för
leverantörerna. Behandlas inte den delade informationen på ett etiskt korrekt sätt och
används för att rannsaka bland leverantörerna istället, förlorar konceptet sitt grundläggande syfte.
Enligt Nilsson (2003) används OB av köparen för att leda leverantören genom kritiska
områden i processen och genom samarbete, minimera kostnader. I kombination med
ovan presenterade information om MCI, kan dessa metoder knytas till lågkostnadsstrategi då de har tydlig kostnadsminimeringsfokus. Nilsson (2003) för även ett argument
kopplat till Porter (1985) där Nilsson (2003) härleder metoden till konkurrensfördelar.
Författaren behandlar även metoderna MCI, CT och CSU och menar på att dessa tre
tillsammans med OB, är användbara tekniker för kostnadseffektivitet (Nilsson 2003).
3.4.5 Value Analysis
Chartered Institute of Management Accountants, CIMA (1996) definierar Value Analysis (härefter VA) som en systematisk granskning av faktorer som påverkar befintliga
produkters kostnader. Granskningen beskrivs som ett hjälpmedel för att tillverka produkter till bästa möjliga kvalitet, mest ekonomiskt. Genom metoden kartläggs produktens komponenter och design för att identifiera om kostnadsreduceringar är möjliga genom att exempelvis söka efter nya leverantörer som kan leverera nytt eller billigare
material. Informationen kan också användas till att utvärdera om det manuella arbetet
som genomförs på produkten kan omplaceras. Den kan också användas för att skapa en
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överblick av de material som används och bedöma om det går att standardisera för att
effektivisera det interna produktionsflödet eller om det går att göra större inköp av
materialet, alltså skalfördelar (CIMA 1996). Därefter kan tillverkaren utvärdera vilka
modifieringar och förbättringar som kan utföras, utan att kundvärdet minskar (CIMA,
1996). Metoden har för avsikt att reducera de kostnader som inte direkt påverkar produktens unika attribut utan söker reduceringar av indirekta kostnader så som frakt och
tillverkningskostnader. Värt att notera är att något generellt tillvägagångssätt för metoden inte existerar.
Ett argument för att kategorisera VA som en metod hänförbar till SMA, är Porters
(1985) teori om differentieringsstrategi. Han beskriver vikten av att utveckla produkter
med unika dimensioner, vilket gör att ett prispremium kan tas ut då utvecklingen av
dessa attribut gör produkten mer kostsam. För att bevara efterfrågan på produkten är det
därför vitalt att reducera kostnader som inte är relaterade till produktens unika dimensioner. Kostnadsreduceringarna som genomförs ska således inte påverkar kundvärdet
negativt vilket gör att metoden gynnar en differentieringsstrategi. Ett annat argumentet
för att VA klassas som en metod för SMA är att den involverar externa aktörer, i detta
fall leverantörerna.
3.4.6 Value Engineering
Skillnaden mellan VA och Value engineering (härefter VE) är att kostnadsgranskningen
sker för produkter som är i utvecklingsfasen. Syftet är att identifiera tillvägagångssätt
för att uppfylla en viss nivå på kvalitet och tillförlitlighet, till en kostnad som inte överstiger målkostnaden (Andersson et al. 2006). Cooper (1996) beskriver VE som en organiserad ansats fokuserad på att analysera produktens funktioner. Detta för att hitta nya
tillvägagångssätt för att åstadkomma de nödvändiga och utmärkande funktionerna så att
de inte överstiger målkostnaden. VE är på så sätt en metod för kalkylering av produktkostnader för att säkerställa att avvägningen mellan kostnader, funktionalitet och livslängd är tillfredsställande. Denna avvägning är kritisk i konkurrenskraftiga miljöer och
har tagit en utmärkande plats i japanska företagsvärlden. Processen inleds i designfasen
av produktutvecklingen och Cooper (1996) beskriver att VE bäst utförs genom att upprätta arbetsgrupper. I dessa grupper kan exempelvis designingenjörer, tillämpningsingenjörer, tillverkning, inköp, leverantörer och i vissa fall leverantörers leverantörer ingå.
Således blandas kompetenser och information från flera områden för att hitta ett opti-
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malt sätt att framställa produkten. En viktig aspekt är att VE innebär att reducera kostnader till en viss nivå, inte att minimera dessa i mesta möjliga mån (Cooper (1996).
3.4.7 Value Based Management
Value Based Management (härefter VBM) är en metod som används för att styra medlemmarna i organisationen för att skapa värde för aktieägarna (Athassakos 2007). Det
innebär att företagets strategi formuleras så att alla anställda styrs mot och tar beslut för
att maximera aktieägarnas värde. I Andersson et al. (2006) skriver författarna att framgångsrika företag karaktäriseras av kundfokus och värdeskapande för kunder. Dessa
faktorer är väsentliga för VBM och i metoden vägs marknaden, kunderna samt värdet
hos de nya produkter som efterfrågas in i styrningsarbetet. Andersson et al. (2006)
framhåller Roslender et al. (2002), som beskriver att chansen ökar att lyckas med designen av kostnadsstrukturen, om företag kombinerar VE och VBM med TC. Kombinationen av dessa gör att såväl budget, kalkylering som redovisning fokuserar på att intäkterna ska komma före kostnaderna (Roslender et al. 2002).
VBM precis som VE karaktäriseras av ett externorienterat arbetssätt och handlar om ett
ständigt värdeskapande för såväl kunderna som för det egna företaget och dess intressenter. Detta går att härleda till vår tidigare definition av SMA. Ambitionen med metoderna är inte att minimera kostnaderna för produkten utan snarare att tillföra mesta möjliga värde till produkten till ett pris som kunden är villiga att betala för och följer Porters (1985) differentieringsstrategi.
3.4.8 Cost Split-Up
Andersson et al. (2006) beskriver Cost Split-Up (härefter CSU) som en metod med interorganisatoriska drag där köparens specifikation ligger till grund för hur leverantören
kalkylerar kostnaderna för en produkt. Köparen kan således skapa sig en uppfattning om
hur leverantören beräknar kostnaderna för komponenter eller aktiviteter. Hur pass specifik informationen om komponenterna är, beror på hur god inblick köparen har i dessa
uträkningar. Enligt Bromwich (1989) är CSU en del av SMA. CSU fokuserar uteslutande på kostnadsminimering och är speciellt användbart för en lågkostnadsstrategi och
metoden kräver uppföljning av andra aktörers kostnadsstrukturer fortlöpande.
Bromwich (1989) menar att en implementering av CSU kan leda till förmånliga barriärer genom övervakning av både finansiella och tekniska parametrar, för att på så sätt
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vidhålla marknadspositionen och att hotet av oförutsedd konkurrens, minskar. Andersson et al. (2006) framställer att detta kan genomföras genom att skaffa ingående information om konkurrenternas samt den egna teknologin.
3.4.9 Cost Tables
Cost Tables (härefter CT) återfinns i Nilsson (2003) där författaren beskriver metoden
som den minst organisationsgränsöverskridande och används för att bedöma leverantörens kostnader. Syftet är att väga leverantörernas kostnader mot varandra men kan även
användas för att jämföra de egna produktionskostnaderna med de hos andra företag och
kallas då skuggkalkylering (Andersson et al. 2006). Enligt Yoshikawa, Innes och Mitchell (1990) varierar det hur detaljerade kostnadstabellerna är. De som är mest detaljerade används för jämförelser och för att analysera möjliga scenarion. Dessa analyser kan
underlätta beslut för om produktionen ska utföras på egen hand eller genomföras av en
underentreprenad (Andersson et al. 2006).
Enligt Yoshikawa et al. (1990) finns det två huvudsakliga typer av CT, den uppskattade
och den detaljerade. Den förstnämnda används i ett tidigt stadie av produktutvecklingen
och den senare används för kostnadsstyrning av tillverkningen och inköp. Vid exempelvis inköp kan ett uppskatta pris vara utgångspunkten vid en förhandling. Vidare kan CT
användas för att uppmärksamma leverantörerna om hur effektiv tillverkningsprocessen
skulle kunna bli, genom att använda den senaste och mest lämpliga tillverkningsutrustningen (Yoshikawa et al. 1990).
Den tidigare presenterade kopplingen mellan CSU och Porters (1985) lågkostnadsstrategi återfinns i Andersson et al. (2006) och kommer således att användas i det sammanhanget. Likt CSU, så används CT av de som strävar efter att minimera kostnader och
placeras under samma strategiska positionerings-kategori. Då metoderna involverar
externa aktörer, uppfyller de kraven för SMA.

3.4.10 Sammanställning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder
Tabell 2 (som återfinns nedan) sammanfattar de ovan presenterade ekonomistyrningsmetoderna för att ge en överblick av vilken strategisk positionering de hänförs till. Tabellen är också underlag för den kommande sammanställningen av den konceptuella
modellen. I den vänstra spalten presenteras de ekonomistyrningsmetoderna som har
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behandlats. Under rubrikerna differentiering och kostnadsledare återfinns markeringar
för vilken strategisk positionering metoderna är teoretiskt kopplade till. Fokusstrategierna är inte inkluderade i tabellen, eftersom de av Porter (1985) beskrivs som ett användande av differentiering- eller lågkostnadsstrategin med skillnaden att företaget väljer
att enbart rikta sig till en eller ett fåtal segment inom sin industri.
Inledningsvis behandlas TC och det framgår att författarna (Cooper et al. 1994 &
Bromwich 1989) har olika uppfattningar. De är däremot överens om att processen inleds
hos slutkunden och att det är en externt orienterad metod. Produktens kostnad, kvalitet
och funktionalitet ställs sedan mot varandra för att anpassas till kundens behov. Utifrån
detta kan en vinstmarginal beräknas och avgöra om produkten bör produceras eller inte.
Enligt Cooper et al. (1994) genomförs detta för att minska kostnaderna och bör således
anses som en process för kostnadsledare. Bromwich (1989) å andra sidan menar att TC
används för att upprätta kostnadsramar och menar att högkvalitativa produkter kommer
vara mer kostsamma, men det är kunden villig att betala för. Alltså placeras TC under
båda de strategiska positioneringarna och beroende av strategi, används de för olika
ändamål. Vidare presenteras AC som härleder produktattributens kostnader till kundvärdet. I AC är det centralt att varje attribut ska tillgodose kundens behov och kundnyttan. Enligt Bromwich (1989) är AC externt kopplat för att öka kundvärdet och han argumenterar för att den ska placeras under differentieringsstrategin.
MCI är enligt Cooper et al. (1994) ett vidare steg av TC och involverar fler aktörer i
kostnadsminskningsprocessen. Aktörerna försöker gemensamt hitta en lösning för att
minska kostnaderna genom att dra nytta av varandras kompetenser. Som presenterats
tidigare kan MCI kombineras med OB för att utveckla kostnadsminimeringsarbetet genom att ge andra aktörer tillgång till varandras bokföring (Nilsson 2003). Dessa två metoder har tydligt kostnadsminimeringsfokus och i kombination med Nilssons (2003)
argumentation för att metoderna ska placeras under lågkostnadsstrategin, placeras de
således där. Vidare presenteras VA som en metod för att motverka att kvaliteten inte
påverkas negativt av kostnadsreduceringar. Istället för att köpa billigare material av
lägre kvalitet ska andra processer som förändringar av inköp, leverantörer eller produktionsflöde, reducera kostnaderna. Med VA ska alltså de direkta kostnaderna inte reduceras, för det skulle påverka kundvärde negativt. Det ska snarare öka konkurrenskraften
genom att öka kundnyttan. Dessa egenskaper stämmer in under Porters (1985) differen-
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tieringsstrategi. VE och VBM är två metoder som avser att öka värdet för både kunder,
det egna företaget och intressenter. VE avser att se till nya produkters attribut och väga
de mot efterfrågan och kostnaderna, så att de hamnar inom kostnadsramarna. VBM
handlar även den om att involvera efterfrågan och produktvärdet för att styra företaget
mot att skapa värde för aktieägarna. När dessa kombineras med TC kan en mer värdeskapande kostnadsstruktur, än om metoderna används var för sig, åstadkommas (Roslender et al. 2002). Även dessa metoder karaktäriseras av att skapa kundvärde genom
andra processer än kostnadsminimeringar och faller under differentieringsstrategin.
CSU och CT är dock primärt fokuserade på att minimera kostnader. CSU har interorganisatoriska drag då den involverar leverantörerna i processen och är en renodlat kostnadsminimeringsmetod (Bromwich 1989). Med CT uppskattar köparen leverantörernas
kostnader för att underlätta beräkningen av kostnader och konsekvensanalyser (Nilsson
2003). CT definieras även som en källa för information gällande effekter som påverkar
produktkostnader (Yoshikawa et al. 1990). Andersson et al. (2006) argumenterar för att
CSU ska användas för lågkostnadsstrategi och då CT söker efter att minska kostnader i
både produktutvecklingen och tillverkningsprocessen återfinns metoderna under kostnadsledare.

Strategisk Positionering
Differentiering

Lågkostnad

Target Costing, TC

X

X

Attribute Costing, AC

X

Ekonomistyrningsmetoder

Minimum Cost InvestiX

gation, MCI
Open Books, OB

X

Value Analysis, VA

X

Value Engineering, VE

X

Value Based ManageX

ment, VBM
Cost Split-Up, CSU

X

Cost Tables, CT

X

Tabell 2 - Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder
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3.5 Sammanställning av teoretisk referensram
Det finns ett samband mellan ett företags strategiska positionering och de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som presenterats. Metoderna går att härleda till de
olika positioneringarna genom deras karaktärsdrag, som också har motiverats av tidigare forskning inom SMA. Beroende på hur förtaget väljer att arbeta med konkurrensfördelar passar metoderna olika bra in för den valda strategiska positioneringen. Genom
att arbeta med specifika uppsättningar av aktiviteter som följs upp av ekonomistyrningen, gynnas företagets position på marknaden. Genom att använda de metoder som går
att härleda till SMA menar Roslender (1995) att styrningen fokuseras mot konkurrensfördelar som kvalitet, kundnöjdhet, kostnadsreduceringar och värdeskapande. Dessa blir
hjälpmedel för att strategiskt positionera och särskilja sig från konkurrenterna och ett
kombinerat verktyg som gynnar strategin.
En differentieringsstrategi som bygger på att skapa ett unikt kunderbjudande, erbjuda
högt kundvärde och därigenom motivera ett prispremium och karaktäriseras av att se till
kundvärdet som den primära variabeln i ekonomistyrningen snarare än att fokusera på
kostnadsminimeringar. Enligt Bromwich (1989) måste det dock finnas ramar för kostnaderna. Dessa etableras med syftet att visa vilka kostnader som kan tillåtas och inte
som underlag för kostnadsminimeringar. Huvudsakligt fokus är använda ekonomistyrningsmetoderna för att analysera kundernas efterfrågan och med utgångspunkt i detta,
utveckla produktattribut med högt kundvärde inom kostnadsramarna, till god kvalitet.
Då kundvärdet är en väsentlig del inom differentieringsstrategin läggs också stor vikt
vid att säkerställa efterfrågan för produkterna (Bromwich et al. 1994). Lågkostnadsstrategin söker att producera till lägsta kostnad inom industrin (Porter 1985). Här är kostnadsminimeringar det primära vilket leder till ett sökande efter bland annat skalfördelar
(Porter 1985). För att lyckas med en lågkostnadsstrategi är både lågt inköpspris och försäljningspris viktigt, detta ställer krav på både interna och externa aktiviteter. En viktig
process blir att interagera externa aktörer för att tillsammans skapa ett högt värdeskapande och samtidigt erbjuda ett lågt försäljningspris (Yoshikawa et al. 1990 & Cooper et
al. 1994). En positionering genom fokus använder sig utav ett snävare segment och
kombineras med antingen ett lågkostnads- eller differentieringsmål (Porter 1985).
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3.5.1 Konceptuell modell
Modellen illustrerar de samband mellan den strategiska positioneringen, strategiska
ekonomistyrningen och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder. Företagets mål
ska genomsyra verksamhetsstyrningen för att gynna implementeringen av strategin.
Verksamhetsstyrningen ska således bli mer strategisk, vilket innebär långsiktig, gemensam och externt orienterad, för att bidra till ett mer konkurrenskraftigt värdeskapande.
För att utvärdera om dessa samband återfinns hos Norden Machinery AB, används modellen som analytisk bas för den empiriska studien. Modellens samtliga delar ligger till
grund för den empiriska insamlingen och analysen för att studera hur de samband som
har urskilts i teorin, tar uttryck i praktiken.
Först sker en analys av Norden Machinery ABs strategiska positionering och arbetet för
att förverkliga denna. Vidare behandlas hur de praktiskt går till väga med ekonomi- och
verksamhetsstyrning för att urskilja om det finns några samband mellan Norden
Machinery ABs faktiska tillvägagångssätt och teorierna kopplade till SMA. Utvärderingen av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder hos Norden Machinery AB
baseras på de teoretiska metodernas utformning som bygger på samarbeten eller interaktioner med externa aktörer och passar olika väl in beroende på strategisk positionering. De interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna tillför underlag för studien att
skapa en analytisk bas för utvärdering av sambanden mellan faktorerna som har framställts i teorin.

Differentiering

Lågkostnad

Strategisk
Ekonomistyrning
AC
TC
VA
VE
VBM

TC
MCI
OB
CSU
CT
Externa aktörer
&
Extern information

Figur 2 - Konceptuell modell, egen illustration
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4 Empirisk referensram
I det följande kapitlet presenteras det empiriska materialet som har samlats in. Kapitlet
inleds med en introduktion av kapitlets struktur och fortsätter med en företagsbeskrivning och information om verksamheten. Fallföretagets strategiska position och styrning
är de delar som behandlas därnäst. Vidare beskrivs hur fallföretaget inkluderar externa
aktörer och relationer i sin ekonomistyrning för att behålla sin marknadsledande position.

4.1 Introduktion
Empirin är strukturerad efter ämnesområdena strategi, ekonomistyrning samt externa
aktörer och det finns således en länk till den teoretiska referensramen. Rubriceringen
härstammar från de tre huvudsakliga teman som diskuterades under intervjutillfällena
och har strukturerats där efter. Det har resulterat i att rubrikerna skiljer sig åt mellan
teori och empiri men följer samma struktur. Här följer ett förtydligande av hur det empiriska kapitlet är strukturerat och relaterat till den teoretiska referensramen. I 4.2 presenteras den information som behandlar företagets strategiska positionering och hur Norden
Machinery AB arbetar för att vara konkurrenskraftiga. Vidare omfattar 4.3 hur de praktiskt går till väga för att styra verksamheten mot den vision och strategi de har formulerat. Avsnittet ämnar återspegla information relaterad till SMA och hur Norden
Machinery AB praktiskt arbetar med ekonomistyrning och ekonomistyrningsmetoder.
4.4 behandlar hur Norden Machinery AB arbetar med externa aktörer och presenterar
hur relationerna utvärderas och följs upp. Det centrala i avsnittet är det interorganisatoriska arbetet och uppmärksammar hur Norden Machinery AB agerar externt och långsiktigt.
Den strategiska positioneringen och Norden Machinery ABs arbete för att förverkliga
visionen har varit huvudtemat under intervjuerna. Enligt Thomas Johansson verkar företaget på en marknad där konkurrenterna skiljer sig från varandra genom att positionera
sig annorlunda och att erbjuda kunderna olika mervärden. Anders Ekström berättar att
de arbetade fram till och med 2009 för att bli världsledande inom branschen för tubfyllningsmaskiner och har idag, efter att ha uppfyllt denna vision, målet att bli den mest
värdeskapande partner för kunderna.

36

Verksamheten är endast fokuserad mot att tillverka maskiner som fyller tuber och det är
dit kompetensen fokuseras och detta arbete präglas av långsiktighet.
(Anders Ekström, After Sales Director)

Genom att erbjuda högkvalitativa maskiner som skapar mervärde för kunden, vill Norden Machinery AB knyta kunder till sig som är intresserade av långsiktiga samarbeten.
Detta utvecklas och de kärnvärden dagens vision bygger på presenteras. Vidare presenteras hur Norden Machinery AB väger in externa faktorer och aktörer för att gynna verksamhetsstyrningen samt hur dessa påverkar ekonomistyrningen. I och med att Norden
Machinery AB verkar på en internationell marknad i konkurrens med ett flertal aktörer
vill det att förmedla de mervärden som gör produkterna unika. Genom att fortlöpande
arbeta nära och finnas tillgänglig för kunderna vill de skapa en trygghet. Kunden ska
återvända med känslan att vara en partner med Norden Machinery AB. Detta utvecklas
vidare senare i kapitlet. Norden Machinery AB riktar stora resurser på eftermarknaden i
sitt arbete för att förverkliga visionen. Detta är något som de vill förmedla och som presenteras i samband med den strategiska positioneringen. Vidare kartläggs hur Norden
Machinery AB använder sig av verksamhetens olika funktioner för att styra arbetet mot
visionen. Här är de funktioner som har en extern orientering och på ett eller annat sätt
interagerar med kunder som leverantörer i fokus. Då samtliga funktioner arbetar mot
samma vision tar arbetet liknande fokus men beroende på de externa aktörerna som involveras ser uppföljning och utvärdering olika ut. Ett avsnitt gällande företagets konkurrenter återfinns också för att presentera hur Norden Machinery AB granskar sina konkurrenter.
Intervjuerna genomfördes med sex medarbetare från olika avdelningar och deras syn på
verksamhetsstyrningen presenteras för att skapa en bredare avspegling av hur företaget
styr och arbetar mot visionen. Kapitlet avslutas med en sammanställning av det empiriska materialet likt den som illustrerats i teoriavsnittet.
4.1.1 Presentation av respondenter
Nedan följer en tabell över de respondenter som har deltagit vid intervjutillfällena. Respondentens namn och titel presenteras och en beskrivning av de områden som diskuterats samt antalet intervjuer som har genomförts återfinns i tabellen nedan.
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Respondent

Beskrivning

Thomas Johansson

Intervjuades den 27 mars gällande företa-

VD 	
  

gets strategi och vision. Thomas visade

	
  

även en företagspresentation och förkla	
  

rade hur företaget arbetar mot sin vision.

Göran Axelsson

Intervjuades vid tre tillfällen: 27 februari,

CFO

27 mars och 21 april. Intervjuerna behandlade främst företagets ekonomistyrning,
strategi, styrmetoder och uppföljningsarbete.

Lars Hammarstedt

Intervjuades vid två tillfällen: 31 mars och

Sales Director

21 april. Med Lars diskuterades främst
företagets kundarbete, relationer med kunder och värdeskapandeprocessen.

Marcus Kindberg

Intervjuades den 27 mars och 21 april. Om-

Purchasing Manager

råden som berördes under intervjuerna med
Marcus behandlade arbetet med leverantörer, uppföljningsarbete, och inköpsmetoder.

Anders Ekström

Intervjuades den 31 mars. Intervjuerna med

After Sales Director

Anders utgick från supportarbete, uppföljning och arbetet mot företagets strategi
samt vision.

Per Thurfors

Intervjuades den 27 mars. Intervjun omfat-

Kostnadscontroller

tade kostnadsuppföljning för maskinerna
och komponenter som har sålts.

Tabell 3 - Respondentbeskrivning

4.1.2 Norden Machinery AB
Norden Machinery AB företag beläget i Kalmar som är världsledande inom tillverkning
av tubfyllningsmaskiner. Thomas Johansson berättar att företagets huvudsakliga fokus
är att tillverka premiummaskiner och uppfylla kundernas behov bortom deras förväntningar. Grunden till företaget lades 1877 och har sedan starten legat i Kalmar (Norden
Machinery AB, 2013). 1934 inleddes tillverkningen av tubfyllningsmaskiner och har de
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senaste 70 åren introducerat flera innovationer inom tubfyllningsmaskiner. Bland annat
har de utvecklat varmluftsslutning av tuber och inledde innovationsarbetet av trefärgsfyllning i hög hastighet (Norden Machinery AB, 2013). Företagets maskiner återfinns
idag över hela världen och 2008 blev Norden Machinery AB en del av Coesia Group
(Anders Ekström).
Maskinerna har enligt Lars Hammarstedt en ungefärlig livstid på 30 år vilket bidrar till
en stor potentiell eftermarknad för service och uppgraderingar. Norden Machinery AB
vill genom att erbjuda kunden service efter köpet, se till att kunderna är nöjda med maskinen och att den uppfyller de behov som kunden har, de vill säga fylla sina tuber i en
välfungerande maskin. Maskinernas långa livstid gör att förslitningsdelar åldras eller
hamnar efter i utvecklingen. Per Thurfors förklarar att Norden Machinery AB därför vill
göra det enkelt för kunderna att underhålla och uppgradera befintliga maskiner, genom
att samtliga nya komponenter utvecklas för att vara applicerbara på befintliga maskiner.
Uppgraderingar är någonting som Norden Machinery AB diskuterar med kunderna i de
fortlöpande kontakterna för att säkerställa att kunden kan tillgodogöra sig Norden
Machinery ABs erbjudanden.
Vi skiljer oss genom partnerskap där vi hjälper till att ta hand om maskinen. Själva maskinen är bara en del, arbetet runt omkring är där vi skiljer oss från konkurrenterna.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)

Norden Machinery AB arbetar för att kunder och leverantörer ska inkluderas i det löpande arbete för att visionen ska kunna uppfyllas. Genom att involvera externa aktörer
skapar de enligt Lars Hammarstedt en bredare bild av marknaden och tillgodogöra sig
extern kompetens. Han vidareutvecklar och berättar att Norden Machinery AB med
långsiktiga och nära relationer vill vara en partner som både kunder och leverantörer
kan känna sig trygga med och kunna förlita sig på.

4.2 Strategisk Positionering
Maskiner tillverkade hos Norden Machinery AB ska enligt Göran Axelsson vara innovativa och leverera maskiner som överträffar kundernas förväntningar. Han berättar att
Norden Machinery ABs maskiner inte konstrueras för att vara de billigaste på marknaden, deras maskiner ska istället bidra med en hög flexibilitet och att fylla tuber till
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lägsta pris per tub. Han menar att det är centralt att leverera högt kundvärde genom
verksamhetsstyrningen och maskinerna kundanpassas efter kundernas behov och verksamhet genom att applicera olika komponenter på maskinen.
Där vi skiljer oss åt är just partnerskapen där vi tar hand om kundens maskin. Själva maskinen är bara en del, men arbetet runt omkring, där skiljer vi oss. Som exempel kan vi
köra vår maskin både i höger och i vänstervarv och vi har inställningen av att vi ska anpassa oss efter kunden.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)

För att nå ut till kunderna med denna information berättar Lars Hammarstedt att de tilldelar varje kund en kontaktperson som genom personlig kontakt, upprättar och underhåller långsiktiga samt täta relationer. Genom att enbart fokusera på att tillverka och
utveckla tubfyllningsmaskiner har de blivit världsledande inom tillverkning av tubfyllningsmaskiner, trots detta arbetar de enligt Göran Axelsson fortlöpande med att stärka
sin position.
4.2.1 Vision
Arbetet hos Norden Machinery AB präglas enligt Ander Ekström av kundfokus samt
långsiktighet och detta speglas också i Norden Machinery ABs vision som innebär att
Norden Machinery AB ska vara kundens mest värdeskapande partner och överträffa
deras förväntningar. För att förtydliga visionen har den delats in under med fyra huvudpelare som används för att stödja företaget i arbetet mot att uppfylla visionen. Dessa
pelare är innovation, kundunika lösningar, produktionssäkerhet och kundsupport. Han
berättar att innovation länge har varit viktigt för Norden Machinery AB, och är enligt
undersökningar utförda hos kunder ett viktigt kärnvärde som har identifierats. Förmågan
att tillhandahålla kundunika produkter och att utveckla nya produkter efter behov som
uppstår hos kunderna, är ytterligare anledningar till att kunder väljer att arbeta tillsammans med Norden Machinery AB. Produktionssäkerhet innebär för Norden Machinery
AB att löften till kunder ska hållas. Anders Ekström påtalar att ”i vår prislapp ingår det
att vi står för vad vi lovar”. Om en viss effektivitet hos en produkt utlovas måste det
således uppfyllas, även om detta påverkar projektets totala lönsamhet. Norden
Machinery ABs sista pelare är kundsupport som bygger på personlig kontakt och informella möten som ämnar ytterligare knyta kunden till företaget och höja tilliten.

40

Tidigare har den primära konkurrensfördelen varit att ligga i framkant på den tekniska
fronten. Teknik är svårt, för det blir billigare att komma över avancerad teknik. Vi insåg
att vi måste differentiera oss på något annat sätt och insåg att vi redan är mer kundfokuserade än någon annan, problemet var att vi aldrig talade om det för någon.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)

Både Lars Hammarstedt och Thomas Johansson förklarar att de vill uppfylla den nya
strategin genom att arbeta tillsammans med kunden för att uppnå ett högt värdeskapande. Lars Hammarstedt vidareutvecklar och berättar att Norden Machinery AB främjar
långsiktiga relationer och avsäger sig uppdrag som inte anses möjliga att fullfölja med
ett resultat som överträffar kundens förväntningar. Han anser att trovärdighet är en viktig term som ytterligare stödjer Norden Machinery ABs sammankoppling av partnerskap och långsiktighet. Bakom uttrycken finns en argumentation som bygger på att
nöjda kunder kommer tillbaka. Lars Hammarstedt tror att om de ger kunden överdrivet
höga förväntningar på produkten för att sälja en första maskin, så kommer det att generera en kortsiktig vinst. Istället menar han att de vill locka kunder genom att skapa
trygghet hos kunden med den stora serviceorganisation som finns bakom Norden
Machinery ABs produkter och som agerar ansvarstagande gentemot kunden.
Vi fokuserar mycket mot kundens behov och att kunden ska ha känslan av att Norden
Machinery AB alltid kommer att stå vid deras sida som affärspartner oavsett om vad som
händer.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)

4.2.2 Norden Machinery ABs positionering
Thomas Johansson förklarar att deras strategi inte kan konkurrera med lågkostnadsaktörerna då kunderbjudandet bygger på att tillverka högkvalitativa maskiner och fokus på
kundservice och eftermarknad. Anders Ekström berättar att det finns ungefär 5000 Norden-maskiner installerade runt om i världen. För att upprätthålla den marknadsledande
positionen berättar han att de arbetar fortlöpande med de befintliga kundrelationer samt
att de utvärderar sina leverantörer och i begränsad omfattning, konkurrenter. Han menar
att detta är några av de faktorer som har bidragit till att Norden Machinery AB har kunnat etablera sig som marknadsledare inom segmentet och att kunderna återkommer med
nya beställningar.
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Vi säljer inte på pris, vi säljer på produktionskostnad per tub. Det är det som är det intressanta, det är inte grundinvesteringen utan det är produktionskostnaden som vi säljer på.
Alltså att kunden ska kunna producera billigare långsiktigt. Högre verkningsgrad och
mindre stopptider och så vidare.
(Thomas Johansson, Chief Executive Officer)

Thomas Johansson berättar att vid senaste strategiutformningen insåg de att det långsiktiga arbetet med nära relationer och hög servicenivå är något som inte uppmärksammats
bland tillverkare av tubfyllningsmaskiner tidigare. Thomas Johansson säger att de därför
vill differentiera sig från konkurrenterna genom att erbjuda kvalitativt kundbemötande
genom starkt kundfokus. Lars Hammarstedt menar att detta är möjligt bland annat genom att aktivt undersöka hur kundernas behov och önskemål ser ut. Ytterligare ett sätt
för att differentiera sig är med hjälp av den stora eftermarknadsorganisationen som består av 60 personer. Denna ser bland annat till att kunder som upplever problem med
sina maskiner snabbt får dessa avhjälpta, en faktor som enligt Thomas Johansson har
visat sig vara viktig för Norden Machinery ABs kunder.
Norden Machinery AB arbetar enligt Lars Hammarstedt enbart med tubfyllningsmaskiner och uppdrag som inte berör detta område avsägs. Undantag kan göras när en långvarig kund med speciella önskemål är beställare, även om detta är ovanligt. En order från
ny kund måste däremot alltid relatera till tubfyllning. Att Norden Machinery AB enbart
arbetar med tubfyllningsmaskiner ses som en styrka eftersom de kan fokusera all kompetens mot den verksamheten, något som enligt Lars Hammarstedt skiljer företaget åt
från sina konkurrenter.
We focus on tubes – there is a tube involved in everything we do.
(Internt strategidokument)

Anders Ekström berättar att Norden Machinery AB finns representerade i 74 länder med
egen personal och agenter som har i uppgift att underhålla kundrelationerna. Dessa representanter har enligt Lars Hammarstedt grundläggande kunskaper om företagets maskiner och har en viss teknologisk kunskap. Däremot förväntas de inte att genomföra en
affär själva utan Norden Machinery AB skickar en säljare från Sverige för att sköta det
tekniska området. Dessa säljare har god kunskap om maskinerna som de bland annat
tillgodogör sig genom nära samarbete med Norden Machinery ABs ingenjörer. All tek-
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nisk information lämnas från ingenjörerna till säljaren, som med den tekniska informationen som grund utvecklar ett material där de tekniska termerna översätts till en förklaring av maskinens nytta för den specifika kunden.
4.2.3 Pågående projekt
Göran Axelsson berättar att en stor del av Norden Machinery ABs maskiner är kundanpassade. Beroende på maskinens tilltänkta användningsområde ställs varierande krav på
utformning och attribut.
Varje maskin är unik. Ingen maskin är lik en annan. Även om de bygger på samma maskintyp, så är de unika
(Göran Axelsson, Chief Financial Officer)

Ofta uppfylls de olika kraven genom de stora antal maskiner i produktportföljen som
har olika funktioner och attribut. Göran Axelsson exemplifierar och berättar att producenter av kosmetika använder korta produktionscykler och prioriterar omställningar för
att snabbt ställa om maskinen efter olika produkter. Tandkrämstillverkare har istället
krav på en hög hastighet och kör sina produkter i långa cykler. Lars Hammarstedt berättar att i takt med att kundernas produktion utvecklas ställs nya krav på Norden
Machinery ABs maskiner och det är ofta i samband med kundförfrågningar som nya
produkter utvecklas. Göran Axelsson förklarar att det pågår ett utvecklingsarbete av en
kartonerare, en maskindel ämnad att förpacka tuberna i kartonger, något som Norden
Machinery AB behöver förbättra för att vara på samma nivå som huvudkonkurrenten.
Den senast produkten som utvecklats specifikt efter kundönskemål är NF & NC
850/1000. Enligt Göran Axelsson är den kunden verksam inom tandkrämssegmentet
och ville öka sin produktion, som av utrymmesskäl inte hade möjlighet att installera fler
maskiner. Detta gjorde att Norden Machinery ABs då snabbaste maskin som fyllde 500
tuber per minut, inte var aktuell. Lars Hammarstedt förklarar att den nyutvecklade NF &
NC 850/1000 klarar av att fylla 1000 tuber per minut men upptar endast en meter extra i
golvutrymme. Den är specifikt framtagen för att köra långa cykler och har dubblerat
tubfyllningshastigheten jämfört med den tidigare snabbaste maskinen. Den nya maskinen är planerad att stå för en stor del av den framtida försäljningen då det höga försäljningspriset gör att försäljning av en maskin påverkar omsättningen kraftigt, samtidigt
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som efterfrågan av maskiner med hög produktionshastighet ökar. Framtagandet av NF
& NC 850/1000 beskrivs av Lars Hammarstedt som ett typexempel på hur produktportföljen utvecklas i samarbete med kunder och där kundernas behov styr den tekniska
utvecklingen. Göran Axelsson berättar att olika funktioner är olika viktiga för kunderna.
Han exemplifierar hur en kund värdesätter att det ska gå snabbt och smidigt att ställa om
1000-taktaren. En sådan funktion är inte standardiserad och det krävs att Norden
Machinery AB utvecklar en sådan specifik funktion. Material- och montagekostnaderna
för detta läggs på priset till kunden men utvecklingskostnaderna ses som en del av värdeskapandet.
Göran Axelsson förklarar att de arbetar med att ta fram en ny lågkostnadsmaskin anpassad för den asiatiska marknaden. Han beskriver att maskinen kommer att vara en enklare modell med ett lägre pris än de nuvarande maskinerna. Maskinen ska byggas och
säljas primärt i Asien, där efterfrågan på Norden Machinery ABs nuvarande produktportfölj är begränsad. Målet är enligt Göran Axelsson att erbjuda en avskalad tubfyllningsmaskin som möter de asiatiska ländernas lägre betalningsförmåga. Efterfrågan på
eftermarknadsservice är i denna region begränsad vilket ställer krav på Norden
Machinery ABs kunderbjudande och att servicenivån anpassas på ett sätt som avviker
från den nuvarande nivån. Efterfrågan har enligt Göran Axelsson identifierats efter en
marknadsstudie. Med studien som underlag har maskinspecifikationer tagits fram som
ska erbjuda den efterfrågade funktionaliteten till ett marknadsanpassat pris. Genom att
använda sig av New Product Development (härefter NPD) menar Göran Axelsson att de
upprättar kostnadsramar efter maskinspecifikationerna och för att kontrollera att projektet är ekonomiskt hållbart. NPD kommer att diskuteras närmre i avsnitt 4.5.1. Utöver
utvecklingen mot lågprissegmentet menar Lars Hammarstedt att de ser en ökad efterfrågan från kunder på hela produktionssystem, att kunderna vill ha en leverantör för hela
kedjan från inmatning av tuber och fyllningen till paketering och emballering. Han förklarar att de försöker möta dessa behov så långt som möjligt genom att samarbeta med
leverantörer. Däremot anser Göran Axelsson att detta blir problematiskt eftersom Norden Machinery AB vill kunna ta ett helhetsansvar för produkter som de levererar, något
de inte kan göra när de säljer produkter utanför sitt kunskapsområde.
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4.3 Norden Machinery ABs verksamhetsstyrning
Genom att lyssna till kundens behov, tillverka och utveckla maskinerna efter det vill
Norden Machinery AB uppfattas som kundens tryggaste och bästa val. Samtliga funktioner hos Norden Machinery AB styrs av detta och bidrar med olika kompetenser. Nedan presenteras hur arbetet ser ut för att uppfylla visionen.
4.3.1 Med ekonomistyrning
Göran Axelsson förklarar att på kort sikt arbetar de med årliga budgetar. Han säger att
de årliga budgetarna följs varje år upp på plats hos ägaren där det innevarande årets siffror för volym och försäljning för de olika regionerna, produkttyperna, marginaler, kostnader och kassaflöde följs upp. På längre sikt är det den uttalade visionen som sträcker
sig över tre år framåt i tiden. Genom att klara de årliga budgetarna och uppvisa goda
ekonomiska resultat, förklarar Göran Axelsson att det ger större utrymme för framtida
forskningsarbete och att det långsiktiga arbetet gynnas. Göran Axelsson menar att den
kortsiktiga budgeten används för att understödja de långsiktiga målen. Göran Axelsson
berättar vidare att de följer upp cirka 125 KPI:er. Dessa uppdateras varje månad och
handlar om produktions-, ekonomiska- och inköps-KPI:er så som ledtider, reklamationer och konstruktionsändringar. Det handlar även om bruttomarginal på maskintyp,
kassaflöde, kostnader och verkningsgrad för konstruktörer. Enligt Göran Axelsson används dessa med syftet att skapa högre effektivitet i verksamheten.
För att Norden Machinery AB ska få sin strategi godkänd av koncernledningen förklarar
Göran Axelsson att de klarar den budget som upprättats. Lyckas de med detta får de
friheten att utvecklas och fokusera mer resurser till forskning och utveckling. Skulle
situationen vara den omvända behöver de prioritera att åtgärda orsaken till att budgeten
inte uppfyllts. Det kan exempelvis göras genom att skära ner kostnaderna för att öka
lönsamheten. Han förklarar att ekonomistyrningen således primärt blir riktad mot att
klara det innevarande årets budget för att i framtiden göra det möjligt att fokusera de
finansiella tillgångarna mot att utveckla nya maskiner för att tillfredsställa kundernas
efterfrågan.
Klarar vi mål och budget får vi stor frihet och högt förtroende av ägarna, så det är viktigt
att vi når de ekonomiska målen för att möjliggöra expansion. Tjänar vi inte våra pengar
kanske vi måste vidta andra åtgärder eller prioritera annat
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(Göran Axelsson, Chief Financial Officer)

För att säkerställa att arbetet vid Norden Machinery AB styrs mot visionen berättar Göran Axelsson att de lägger stor vikt vid att kommunicera ut den bland medarbetarna.
Han förklarar att de ska vara tydligt för samtliga hur vision är formulerad och hur alla
funktioner bidrar. Han berättar om en undersökning som genomförts hos Norden
Machinery AB som visade att det tydliga kundfokus var det som utmärkte Norden
Machinery AB på positivt sätt jämför med övriga aktörer i koncernen. Göran Axelsson
berättar att det beror på att kundfokus alltid har legat i Norden Machinery ABs DNA
och att de är starka på eftermarknaden med snabb och god kundsupport som i sin tur
genererar goda ekonomiska resultat. Lars Hammarstedt förklarar att eftersom medarbetarna vet att de står bakom en bra produkt i en organisation som står upp för sina värden, så bidrar det till att alla känner att visionen är rätt.
Enligt Göran Axelsson har Norden Machinery AB, sedan de blev en del av Coesia
Group, upprättat fler styrverktyg. NPD, Design To Cost (härefter DTC) och Black-Belt
är tre av dessa. Han berättar att dessa metoder har underlättat för Norden Machinery AB
att analysera och förbättra vissa flöden och processer för att skapa högre effektivitet och
lägre kostnader. DTC förklaras av Thomas Johansson som en åtgärd för att kartlägga
möjligheten att standardisera komponenter som inte medverkar till maskinens anpassningsbarhet och möjligheten att implementera dessa i flera maskiner i produktportföljen.
Han säger att det ligger lite av ett bilindustri-tänk bakom metoden där en gemensam
plattform för maskinerna möjliggör större inköp, mindre lagerhållning och ett effektivare flöde.
Black-belt förklarar Göran Axelsson som en process där en medarbetare som är utbildad
i metoden, kartlägger enskilda processer i företaget för att identifiera förbättringsåtgärder. Han berättar att för tillfället tittar de på eftermarknadsflödet i bolaget. Där har de
identifierat att leveranssäkerheten varierar kraftigt. Han förklarar att de i några fall levererar alldeles för tidigt och i andra fall alldeles för sent och att det ena påverkar det
andra. Andra orsaker är dubbelleveranser och delleveranser. Enligt Göran Axelsson
orsakas dessa av att de ibland fraktar iväg reservdelar eller komponenter utan full visibilitet eller att de finns flera artiklar i samma order som inte skickas med. Han berättar att
Black-belt alltså tillämpas för att förbättra leveranssäkerheten, minska lager, arbetsbe-
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lastning samt fraktkostnader. Kostnadsuppföljningen berättar Göran Axelsson innebär
att de ska visa upp vad besparingsmålet är och hur mycket de har sparat, både i form av
kassaflöde och resultateffekt för varje projekt. Uppföljningsarbetet har för avsikt att
ligga till grund för andra partners, för att de ska ha möjligheten att genomföra liknande
projekt i deras verksamhet. Till dessa projekt finns det även referensgrupper som analyserar de resultat som rapporteras. Göran Axelsson berättar att han själv sitter med i referensgruppen för eftermarknadsflödet och förklarar att de kommer med förslag för hur de
ska gå tillväga för att förbättra processerna tillsammans med andra funktioner inom
verksamheten. Han förklarar att de arbetar efter något som de benämner som bestpractice mellan de olika grupperna. Han exemplifierar hur de tidigare har tagit hjälp av
andra aktörer i koncernen för att lära av och utbyta kunskap. Marcus Kindberg berättar
om ett samarbetstillfälle när företaget Flexlink i Göteborg hjälpte Norden Machinery
AB att utveckla arbetet med konsulter på konstruktionsavdelningen. Han förklarar hur
samarbetet utmynnade i att de effektiviserade arbetet och användningen av konstruktionskonsulterna och det är ett typexempel på hur Norden Machinery AB drar nytta av
sina externa aktörer.
Enligt Göran Axelsson försvåras kostnadsuppföljningen av att de endast tillverkar kundunika maskiner. Han förklarar att på senare tid har detta underlättats genom att Quotation Department upprättades. Deras uppgift är att upprätta förkalkyler för maskinerna där
de använder sig av information och erfarenhet gällande de redan tillverkade maskinernas kostnader relaterade till deras funktioner berättar Göran Axelsson. Detta har ökat
kvaliteten på förkalkylerna avsevärt och idag har de ansenligt bättre kontroll även på de
mer omfattande projekten. Under utvecklingen av nya maskiner berättar Göran Axelsson att de upprättar kostnadsramar för framtagandet. Han förklarar att de använder sig
av NPD, i budgetprocessen för dessa. Där gör de en bedömning av hur mycket material
och resurser de behöver för att utveckla den nya maskinen. Enligt Göran Axelsson är
utgångspunkten marknadspriset och vilken vinstmarginal de vill att projektet ska uppnå.
Han säger att de arbetar underifrån och att de sedan har en kostnadsram de måste hålla
sig inom. Alltså utgår de från maskinspecifikationen med direkt material och hur många
konstruktion- samt montagetimmar som krävs. Han förklarar att det först görs för prototypen men även för att kartlägga hur många maskiner de kan tillverka samt hur lång
pay-offtiden blir. Enligt Göran Axelsson skalas dessa kostnader av i takt med att Norden Machinery AB säljer fler av samma maskin då den initiala utvecklingskostnaden
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inte vägs i kalkylen. Han berättar även att det inte söker några tillvägagångssätt för att
minska kostnaderna genom att köpa in material av lägre kvalitet. Fokus ligger snarare
på att söka skalfördelar genom mer rationella inköp men att de huvudsakliga besparingarna är att de lägger mindre tid och kostnader på utvecklingsarbetet.
4.3.2 På marknaden
När Norden Machinery AB upprättar en relation med kunder, arbetar de enligt Lars
Hammarstedt på ett unikt sätt jämfört med konkurrenterna. Då majoriteten av de maskiner som de levererar är kundunika bygger de inga maskiner innan de vet vad kunden
efterfrågar. Vidare förklarar Lars Hammarstedt att den främsta konkurrenten bygger
maskinerna innan säljarna besöker kunderna. Detta kan vara fördelaktigt men om maskinerna inte tillgodoser kundens behov, blir det svårt att göra affär. Lars Hammarstedt
berättar att de istället konsulterar med kunden innan de lägger order. Då har kunden
möjlighet att dra nytta av den kompetens som finns hos Norden Machinery AB för att
optimera maskinen efter sina specifika behov. I ett fåtal situationer händer det att kundens behov inte kan uppfyllas. Enligt Lars Hammarstedt arbetar de då för att hitta en
annan lösning för kunden.
Det är viktigt att visa för kunden att vi gör allt vad vi kan för att lösa problemet. Det gör
stor skillnad jämfört med om vi inte ens försöker.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)

När kunderna gör affär med Norden Machinery AB så väljer majoriteten att besöka fabriken för att utföra ett Factory Acceptance Test (härefter FAT). Lars Hammarstedt beskriver att funktionen upprättades för att tillåta kunden att säkerställa att maskinen uppfyller kraven och är en process samtliga funktioner testas och där kunden får möjligheten att observera maskinen i produktion. Vid besöket introduceras även en eftermarknadssäljare som är kundens fortsatta kontaktperson. Denna person kan kunden enligt
Lars Hammarstedt vända sig till oavsett ärende och fungerar som en länk mellan Norden Machinery AB och kunden.
Vi tror mycket på personliga relationer, i stort sett alla affärer bygger på en relation mellan två personer. Fungerar inte den relationen blir det ingen affär. Det lägger vi mycket
kraft på.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)
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Lars Hammarstedt förklarar att det är vanligt att kunderna kommer tillbaka till Norden
Machinery AB. Vissa större kunder köper nya maskiner en gång i månaden medan
mindre kunder återkommer efter ett till tre år. Att kunderna återkommer beror enligt
Lars Hammarstedt på de nära relationerna som Norden Machinery AB har till sina kunder och att de känner sig trygga. Då fokus är att skapa högt kundvärde anser de att kundens upplevda problem alltid ska åtgärdas berättar Anders Ekström. De assisterar alltid
kunden om någonting inte fungerar som det ska även om det i vissa fall inte ligger inom
deras ansvarsområde. I linje med sin vision vill de hjälpa kunden i största möjliga mån
och samtidigt skapa goodwill menar Per Thurfors. Detta har resulterat i ett hållbart sätt
att arbeta gentemot deras kunder och skapat långsiktiga relationer genom åren.
4.3.3 Eftermarknaden
Anders Ekström förklarar att det delvis är på eftermarknaden som Norden Machinery
AB söker att förverkliga sin strategi. Eftermarknadsservices är ett kunderbjudande som
bidrar till Norden Machinery ABs differentiering. Han uppskattar att ungefär 40 procent
av Norden Machinery ABs omsättning består av deras eftermarknadsaktiviteter. Idag
finns 5000 Norden-maskiner installerade ute på marknaden och han ser detta som 5000
uppgraderingsmöjligheter. Kundarbetet präglas av stor långsiktighet och Norden
Machinery AB har bestämt sig för en position där de ska vara kundinriktade. Detta har
enligt Anders Ekström växt fram ur den nya visionen som Norden Machinery AB tagit
fram och tanken är att samtidigt som det teknologiska försprånget på marknaden vidhålls, ska företaget även arbeta för att vara ledande inom kundarbete. Han berättar att
har Norden Machinery ABs maskiner länge varit kända för att ligga i framkant vad det
gäller innovation och att de alltid utvecklar nya lösningar och koncept. Målsättningen är
att kombinera detta med att erbjuda kundunika lösningar.
Innovation är en viktig del, där ligger vi i framkant. Och att vi kan erbjuda kundunika
lösningar. Det är de kärnvärden som kommer väldigt högt upp när vi frågar kunderna.
(Anders Ekström, After Sales Manager)

Med ett försäljningspris som överstiger konkurrenternas krävs att rätt budskap kommuniceras under säljprocessen. Genom att förmedla kärnvärdena och bemöta kunderna
personligen är syftet att kunden ska känna sig bekväm och trygg med att göra affärer
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med Norden Machinery AB och således återkomma, detta är något som både Anders
Ekström och Lars Hammarstedt påtalar. För befintliga kunder arbetar Norden
Machinery AB med ett agentnätverk som är ansvariga för att upprätthålla kundrelationerna. Lars Hammarstedt säger att kunderna ska kunna vända sig till agenterna om problem uppstår och agenterna har också till uppgift att uppdatera kunderna gällande nya
uppgraderingar.
Det är aldrig långt till en Norden-representant även om du har din produktion på ett udda
ställe i världen. Det är jätteviktigt både vid första försäljningstillfället för eftermarknaden.
(Anders Ekström, After Sales Director)

Daglig uppföljning av eftermarknaden sker enligt Anders Ekström genom analyser av
försäljningsutveckling och orderingång. Vidare berättar han att kundrelationerna följs
upp med hjälp av kundenkäter som är kombinerade för att mäta kundnöjdhet både under
och efter försäljningen. Dessa formulär behandlar kundens uppfattning av Norden
Machinery ABs agerande och hur de skött relationen under och efter affären och skickas
ut till varje kund. Anders Ekström berättar att frågorna är utformade i linje med visionen
och har en koppling till hur Norden Machinery AB vill styra mot att vara marknadsledande inom kundarbete. Enkäterna ger således en indikation om vad Norden Machinery
AB behöver förbättra för att stärka kundrelationerna och för att styra fokus mot visionen. Enligt Per Thurfors lägger de stor vikt vid eftermarknaden och särskiljer sig från
sina konkurrenter genom att erbjuda kunderna snabb service och uppgraderingsmöjligheter för att kunderna alltid ska ha tillgång till det senaste inom tubfyllningsmaskiner.
4.3.4 Inköps- och leverantörsrelationer
Marcus Kindberg berättar att de fem största leverantörerna finns belägna i Kalmar med
närområde och levererar främst mekaniskt och ritnings-bundet material. Förutom de
lokala leverantörerna sker inköp från globala aktörer. För att produktionen ska fortlöpa
förklarar han att de lägger stor vikt vid kort ledtid och hög leveransprecisionen. De har
också en kvalitetsavdelning som kontrollerar kvalitet samt kvantitet och rapporterar
avvikelser till inköpsavdelningen. Enligt Marcus Kindberg arbetar de efter upprättade
mål för att sänka både de indirekta och direkta kostnaderna med samtliga leverantörer.
De har bland annat kostnadsreduceringsprojekt DTC. Marcus Kindberg beskriver DTC
och förklarar att i metoden bryts maskinerna ner och under ned-konstruktionen undersöks om montaget kan effektiviseras eller om komponenterna kan inhandlas billigare.
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Vissa komponenter tillverkas dock hos Norden Machinery AB men majoriteten köps in
från externa leverantörer. För att säkerställa att leverantörsrelationerna är goda följer
företaget upp sina leverantörer fortlöpande och utvärderar vilka som bör vara långsiktiga.
Vi verkar för att materialet kommer hit i rätt tid till rätt pris och med rätt kvalitet… Vi ska
se till att vi har kontrakt med våra leverantörer, utvärdera vilka vi vill ha långsiktiga affärsmässiga relationer med, vilket inte alltid är säkert i alla lägen.
(Marcus Kindberg, Purchasing Manager)

Marcus Kindberg berättar att precis som för kundrelationerna är långsiktighet något som
Norden Machinery AB vill uppnå med leverantörerna. Innan kontrakt skrivs utvärderar
inköpsavdelningen leverantörerna. Märker de att leverantören är mindre framgångsrik
inom något område påtalar de detta för leverantören. Marcus Kindberg anser att inköpsavdelningen har stor möjlighet att påverka leverantörerna. Han säger också att de
mindre företagen är lättare att påverka jämfört med de större. Från de större leverantörerna köps främst standardprodukter in, vilket gör affärerna till relativt raka processer
vilket minskar Norden Machinery AB möjlighet att påverka. I de fall när relationerna är
långsiktiga förklarar Markus Kindberg att de utvärderas löpande för att säkerställa att de
uppfyller leverantörskraven. Han säger också att leverantörerna granskas var för sig.
Kvalitet är ett annat område för uppföljning och om leverantörerna inte uppfyller den
aspekten på ett tillfredsställande sätt inleds ett gemensamt arbete mellan Norden
Machinery AB och leverantören för att åtgärda orsaken till problemet. Marcus Kindberg
berättar att de jobbar med förbättringsförslag som initieras hos Norden Machinery AB
eller leverantören för att gemensamt utveckla produkterna. Han exemplifierar hur ett
samarbete med Festo har resulterat i ett utvecklande av nya motorer för tubfyllningsmaskinerna och att de har tidigare utvecklat nya fyllningsmunstycken till maskinerna i
samarbete med leverantörer.
Vi vill ha en långsiktig plan med varje leverantör så att vi kan arbeta långsiktigt. Vi tittar
på deras mätmetoder, alltså hur de mäter detaljer när de tillverkar. Om vi märker att de är
svaga någonstans går vi in och anmärker på detta för att få dem att växa tillsammans med
Norden Machinery AB.
(Marcus Kindberg, Purchasing Manager)
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Inköpsfunktionen går också igenom nyckeltal som ordererkännande av leverantör, medelprisutveckling, kvalitet och leveransprecision för att säkerställa att leverantörerna
uppfyller kraven. Marcus Kindberg förklarar att leverantörernas situation analyseras för
att säkerställa så att de inte är överbelagda, störs av sjukdomar eller att trasiga maskiner
orsakar att materialet inte kommer att levereras i tid. För att parera sådana besvär använder de sig av en så kallad alternativ leverantör. Han säger också att överläggningar
gällande hur stor andel av materialet som ska köpas in från lågkostnadsländer och till
vilken valuta genomförs.
Marcus Kindberg berättar att med en kundanpassad produkt behöver de upprätthålla
flexibilitet även i inköpsprocessen. Exempelvis arbetar inköpsavdelningen för att upprätthålla ett tillfredsställande säkerhetslager som ska tillgodose behoven både från tillverkningen och eftermarknadsservicen. I tillverkningen handlar det om att vidhålla en
hög flexibilitet samt anpassningsgrad och för eftermarknaden att kunna uppfylla löftet
om att leverera reservdelar inom 48 timmar. Genom att arbeta med leverantörer som är
vana vid snabba förändringar och korta leveranstider förenklas detta. Han säger att Norden Machinery AB idag har en tillfredsställande leverantörsgrupp och inte söker några
nya leverantörer utanför koncernen. Istället riktas fokus för nya leverantörer mot de som
finns inom koncernen, det är en del i att de ska växa hos deras bästa-kostnadsleverantörer.
Vi har inte den billigaste maskinen på marknaden så det ingår ett visst mått av flexibilitet
i priset. Därför ger det ett ganska, jag ska inte säga unikt, men speciellt arbetssätt från
våra leverantörer som blir vana vid ändringar och korta leveranstider. Vilket har bidragit
till att de är flexibla också.
(Marcus Kindberg, Purchasing Manager)

4.4 Arbete med externa aktörer
Enligt Thomas Johansson ser Norden Machinery AB på skapandet av kundvärde som en
process som inleds och avslutas hos kunden. Information om kundernas behov samlas in
och utifrån detta utvecklas och tillverkas maskinerna. Genom att interagera med kunderna, före och efter affären, i form av personliga möten samt lyssna till deras behov ska
det skapas incitament för kunderna att återkomma och göra nya affärer. Information för
förbättringsförslag samlas in i form av enkäter från kunder som utvärderar affärsprocessen. Detta ska enligt Lars Hammarstedt leda till att utvecklingen av kundrelationerna
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aldrig avstannar och att samtliga kunder ska känna att relationen är värdeskapande. Göran Axelsson berättar även att maskintillverkningen och utvecklingen grundar sig på
kundönskemål. Anledningen till detta är enligt honom att det är kunden som ska köpa
maskinen och att Norden Machinery AB ska tillverka och erbjuda anpassade maskiner
som möter kundens behov.
Marcus Kindberg förklarar att på leverantörssidan handlar det om att upprätta långsiktiga partnerskap som är vinstdrivande för båda parter. Att involvera vissa leverantörer i
innovationsarbetet och använda partnerskapen som en plats för utbyte av kompetens har
gjort att de effektiviserat dessa samarbeten. Han berättar att de bland annat har utvecklat
nya funktioner och komponenter som är anpassade till kundspecifika order genom detta
arbetssätt. Han förklarar även att leverantörerna utvärderas på kritiska punkter som leveransprecision och kvalitet för att säkerställa en effektiv tillverkningsprocess. Eftersom
leverantörsrelationerna ska vara långsiktiga stöttas leverantörer vid behov. Med god
framförhållning eller genom att stödköpa från andra leverantörer för att minska påfrestningen på leverantörer med tillfälliga problem, skapar de enligt Marcus Kindberg utrymme för leverantörerna att planera eller återhämta produktionen. Däremot använder
de inte leverantörers interna redovisning för att genomföra utvärderingar, då den information som samlas in på andra sätt anses uppfylla de krav som ställs på information
om leverantörerna. Enligt Markus Kindberg delar de inte heller ut interna redovisningsdokument, däremot händer det att leverantörer tar ut kontrolluppgifter gällande Norden
Machinery AB för att undersöka möjligheten att ta ut ett högre pris för sina produkter.
Vid kostnadsuppföljning av leverantörerna berättar Marcus Kindberg att detta endast
sker då en produkt inte har en korrekt prisbild. Han säger att det inte sker kontinuerligt,
men när en prisavvikelse uppmärksammas kräver de en specificering av produktionskostnaderna från leverantören. Denna information används för att identifiera vad kostnaderna beror på och för att undersöka möjligheten att substituera materialet eller utföra
tillverkningsprocessen hos Norden Machinery AB istället.
Lars Hammarstedt berättar att agenterna är det första steget ut till kunden och ses som
en del av värdeskapandet. Han menar att de vill skapa en relation som får agenterna att
känna sig som en del av värdeskapandet och en vilja att arbeta mer med Norden
Machinery AB. Eftersom konkurrensen för agenter är hög förklarar Lars Hammarstedt
att de söker efter agenter eller mindre familjeföretag där Norden Machinery AB ska
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vara den största aktören i portföljen. Genom att vara den största aktören menar han att
det skapar incitament för agenten att sälja deras maskiner. Denna sorts agenter har varit
svåra att hitta men genom att använda sitt nätverk av andra agenter och kunder har de
lyckats hitta dessa.
Vi ser dem som våra kunder eftersom det är vårt första steg ut. Våra agenter arbetar ju
inte bara med Norden utan de har andra produkter i sina portföljer. Vår strategi har alltså
varit att få de att bli bästa vänner med oss och att de ska vilja jobba mer med Norden.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)

Lars Hammarstedt berättar att företagets maskiner ligger i den övre prisklassen och därför har Norden Machinery AB utbildat säljarna för att undvika prisdiskussion och ska
istället förmedla de fördelar som maskinerna kan tillgodose. Han förklarar också att
agenterna fungerar som konsulter och ska finnas tillgängliga för nuvarande och potentiella kunder att vända sig till för vägledning och information om vad de behöver. Eftersom kunderna inte alltid är medvetna om vilka attribut som är viktiga för kundens
verksamhet, ska agenterna för Norden Machinery AB agera för att säkerställa detta.
Lars Hammarstedt berättar även att agenterna ska hålla reda på möjliga framtida projekt
och skapa en relation med den som är beslutsfattare. Detta underlättar för Norden
Machinery AB när de besöker sina kunder och det blir även enklare att kartlägga kundens behov. Enligt Lars Hammarstedt är försäljningsledet vitalt och de har en väldigt
tydlig strategi när det kommer till att välja agenter. I och med att agenterna arbetar med
andra aktörer än Norden Machinery AB menar han att det är det viktigt att få agenterna
att naturligt välja Norden Machinery AB före någon annan. Genom att besöka agenterna
personligen och regelbundet bjuda in dessa vill de få agenterna att känna sig delaktiga.
Lars Hammarstedt berättar att de bland annat anordnar konferenser där de förmedlar
sina kärnvärden och att de ser agenterna som en del i deras verksamhet. De behandlar
alla agenter lika och anser att alla agenter är lika viktiga för Norden Machinery AB.
4.4.1 Konkurrenssituation
Lars Hammarstedt uppskattar att det finns drygt hundra företag som tillverkar tubfyllningsmaskiner. Vidare berättar han att den huvudsakliga konkurrenten är ett tyskt företag med en produktportfölj som är snarlik Norden Machinery ABs. Däremot är tubfyllningsmaskiner endast en del i deras verksamhet. Detta företag tillverkar också premiummaskiner och var den ledande aktören på marknaden innan Norden Machinery AB
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tog över. Lars Hammarstedt upplever att antalet aktörer inom premiumsegmentet har
minskat och att det därför finns ytterligare anledning att fortsätta bygga ett varumärke
som utmärker sig genom hög kvalitet och service. Han förklarar också att det är vanligare att kunder efterfrågar helhetskoncept och att de vill köpa en hel produktionslinje
från samma leverantör. För att kunna erbjuda detta måste Norden Machinery AB enligt
Lars Hammarstedt höja kompetensnivån. Han berättar att detta sker bland annat genom
produktutveckling tillsammans med tillverkare av tubtillverkningsmaskiner och tubtillverkare. Sådana samarbeten utanför Norden Machinery ABs normala ramar anser Lars
Hammarstedt bidrar till nya kunskaper och ofta även till långtgående samarbeten vid
produktförsäljning.
Enligt Lars Hammarstedt följer de idag upp tio konkurrenter som anses vara värda att
hålla under uppsikt. Han berättar att aktörer på den europeiska marknaden främst tillverkar maskiner likt Norden Machinery ABs, det vill säga av hög kvalitet som säljs med
ett prispremium. Göran Axelsson berättar att den asiatiska marknaden skiljer sig då
konkurrenterna fokuserar på lågkostnadsmaskiner med begränsad service och eftermarknad. Det går också att se en trend bland de europeiska konkurrenterna som väljer
att flytta maskintillverkningen till lågkostnadsländer i Asien säger Lars Hammarstedt.
Detta har medfört att kunderna har uppfattat en försämring av kvaliteten och att prisnivån för sådana maskiner har sjunkit, vilket tyder på konkurrenterna rör sig mer mot att
agera som lågkostnadsaktörer.
Lars Hammarstedt menar att deras säljare har god kunskap om konkurrenternas maskinmodeller, priser samt funktioner hos dessa. Däremot är det inget som de använder
som försäljningsargument. Han berättar att de lägger vikten vid vad de gör annorlunda
och pratar endast om de egna maskinernas egenskaper och fördelar.
Våra konkurrenter väljer att jämföra sig med de som är bäst i klassen, alltså Norden
Machinery AB. Vi ser inte upp på någon, men vi tittar inte heller ner på någon. Vi har
koll på konkurrenterna, men pratar om vårt.
(Lars Hammarstedt, Sales Director)
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5 Analys
I följande kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. Norden Machinery ABs strategiska positionering identifieras för att möjliggöra
en placering i den konceptuella modellen. Vidare utvärderas olikheter eller samstämmigheter mellan den teoretiska referensramen och vad som urskilts i det empiriska
materialet.

5.1 Inledning
Det analytiska kapitlet är strukturerat för att behandla uppsatsen faktorer var för sig för
att avslutningsvis kopplas samman likt den konceptuella modellen. Inledningsvis analyseras Norden Machinery ABs strategiska positionering med Porters (1985) teori om
strategiska positionering som utgångspunkt. Efter att ha fastställt den strategiska positioneringen kan Norden Machinery AB placeras i den konceptuella modellen där nästa
steg är en analys av Norden Machinery ABs användning av SMA. Här analyseras den
befintliga verksamhetsstyrningen för att urskilja karaktärsdrag som samstämmer med
hur Roslender et al. (2003) definierar SMA och en djupdykning i Norden Machinery
ABs användning av extern information och arbete med externa aktörer sker. Denna analys utvärderar om och i så fall i vilken utsträckning, SMA återfinns hos Norden
Machinery AB. Med en analys av Norden Machinery ABs interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder och dess härledning till den strategiska positioneringen kan en utvärdering av de teoretiskt kopplade metoderna, genomföras. Således kan en utvärdering
av Norden Machinery ABs strategiska positionering och sambanden mellan denna,
SMA och uppsättningen av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder göras, för att
utvärdera om sambanden i den befintliga teorin tar samma form i praktiken.

5.2 Analys av strategisk positionering
Porter (1985) beskriver i sin bok Competitive Strategy, tre generiska positioneringsstrategier för att styra mot långsiktiga konkurrensfördelar för att generera lönsamhet som
överstiger genomsnittet inom industrin. Genom vår enfallsstudie av Norden Machinery
AB framgår det att företagets ledning definierar organisationen som differentierad. Norden Machinery AB konkurrerar inte med lågt försäljningspris, detta är något som ledningen tar aktivt avstånd ifrån. Istället vill de erbjuda högkvalitativa maskiner med attribut som kunderna är villiga att betala ett prispremium för. Norden Machinery AB
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tillverkar maskiner som anpassas efter förutsättningarna i kundens fabrik och uppstår
problem med maskinerna återfinns Norden-representanter över hela världen för att åtgärda problemet inom 48 timmar.
I verksamhetsstyrningen läggs stor vikt vid kundvärdet och de integrerar såväl kunder,
leverantörer som agenter i värdeskapandet. De riktar sig mot kunder som vill köpa premiummaskiner och fokuserar enbart på att tillverka tubfyllningsmaskiner. De huvudsakliga konkurrenterna säljer liknande maskiner men Norden Machinery AB särskiljer sig
genom att tillverka maskiner efter kundernas specifika önskemål och erbjuda eftermarknadsservice av industrimässigt hög nivå. Eftermarknadsservicen är uppskattad av kunderna vilket går att utläsa genom att omsättningen till stor del består av produkter och
tjänster som går att hänföra till denna kategori. Dessutom arbetar de för att kunderna ska
ha tillgång till det senaste inom tubfyllningsmaskiner genom att samtliga nyutvecklade
produkter går att applicera på äldre maskiner. Detta gör kunderbjudande unikt inom
industrin och är huvudsakligt fokus i Norden Machinery ABs differentiering, som bygger på ett helhetskoncept för att skapa högt kundvärde. De motiverar det prispremium
som Norden Machinery AB tar ut för maskinerna.
En aspekt att ta hänsyn till med en differentieringsstrategi är enligt Porter (1985) att
kartlägga vilka attribut kunderna värdesätter. Norden Machinery AB arbetar tillsammans med kunderna genom partnerskapsförhållande och träffar kunderna personligen
innan maskinerna tillverkas. Genom möten kan de identifiera kundernas behov och anpassa maskinerna efter de attribut som kunden efterfrågar. Dessa kan vara hastighet,
eftermarknadsservice eller i vilken miljö tubfyllningen ska utföras. Norden Machinery
AB kan då kombinera standardkomponenter med komponenter tillverkade specifikt för
kunden, för att maskinen ska uppfylla dessa behov. Detta blir ett tillvägagångssätt för att
säkerställa hög betalningsvilja genom att erbjuda ett differentierat kunderbjudande, något som Porter (1985) menar är en vital del i en differentieringsstrategi.
Enligt Porter (1985) kan differentiering bestå både av produkten i sig och marknadsföringens tillvägagångssätt. Norden Machinery AB anses uppfylla båda. Maskinerna tillverkas i Europa och därför kan Norden Machinery AB bland annat dra nytta av den
kompetens som finns i regionen samt kortare ledtider än om produktion varit placerad i
Asien. Norden Machinery AB har funnits i Kalmar sedan företaget grundades och har
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under åren byggt upp ett nätverk av externa aktörer med hög kompetens. I detta nätverk
inkluderas agenter över hela världen som marknadsför Norden Machinery AB. Strategin
för rekrytering av agenter innebär att Norden Machinery AB ska vara den största aktören i agenternas försäljningsportfölj och detta ska skapa incitament att primärt välja att
marknadsföra och sälja Norden Machinery ABs maskiner. Norden Machinery AB lägger också stor vikt vid att kommunicera att de vill vara kundens mest värdeskapande
partner.
Företagsledningen beskriver strategin som ett aktivt avståndstagande från att vara lågkostnadsledare. Detta i motsättning till hur Porter (1985) beskriver att målsättningen för
ett företag som vill arbeta mot en lågkostnadsstrategi måste vara att företaget ska bli den
absoluta lågkostnadsledaren inom sin industri, eftersom det inte är möjligt med flera.
Även om sökandet efter skalfördelar återfinns hos företaget, är målet med detta inte att
uppnå vad som utmärker en lågkostnadsstrategi, utan sker för att öka budgetutrymmet
och stärka differentieringen. Detta i enlighet med Porter (1985) som i sin beskrivning av
differentieringsstrategin skriver att kostnader som inte bidrar till differentieringen, bör
reduceras. Norden Machinery AB arbetar med kunder från flera segment, vilket gör att
deras strategiska positionering inte passar in under Porters (1985) definition av fokus
som strategisk positionering, då han beskriver att företag som kategoriseras av fokus
vänder sig till en snäv målgrupp inom ett segment.
Enligt teorin kan ett företag fastna mellan de generiska positioneringsstrategierna och
benämns då stuck in the middle (Porter 1985). Detta sker då företaget försöker dra nytta
av fördelar från både differentiering- och lågkostnadsstrategin och resulterar i att företaget underpresterar jämfört med konkurrenterna på marknaden. Detta samstämmer inte
med hur Norden Machinery AB agerar, dessutom är de marknadsledande, något som
motbevisar att de skulle underprestera jämfört med konkurrenterna. Dessutom är ledningen tydlig med att de vill tillverka differentierande maskiner som inte ska konkurrera
med ett lågt pris och att de inte är intresserade av att tillverka något annat än maskiner
ämnade för tubfyllning. Dessa argument gör att vi kan avfärda att Norden Machinery
AB har fastnat mellan de generiska positioneringsstrategierna.

58

5.2.1 Strategisk positioneringsmodell

Bred målgrupp
Smal målgrupp

Strategiskt mål

Strategisk fördel
Lågkostnad

Differentiering

Lågkostnadsstrategi

Differentieringsstrategi
Stuck in
The
Middle

Fokus

Fokus

Lågkostnad

Differentiering

Figur 3 - Strategisk positionering, Analys, egen illustration efter Porter (1985)

För att återkoppla till illustration av Porters (1985) teoretiska modell för strategisk positionering, presenteras ovan Norden Machinery ABs placering i denna (Grönt fält).
Norden Machinery AB bygger sin strategiska fördel på att tillverka unika och kundanpassade maskiner med hög kundservice. Denna kundservice inkluderar både arbete på
eftermarknaden, så som reparationsservice och uppgraderingar av befintliga maskiner,
något som gör Norden Machinery ABs produkterbjudande unikt. De erbjuder en helhetslösning som består av premiummaskiner och service på en högre nivå jämfört med
konkurrenternas, vilket motiverar ett prispremium. Tubfyllningsmaskinerna som de tillverkar säljs också till aktörer aktiva inom flera olika segment så som tandkräm, kosmetika, farmaci, livsmedel och industri. Målgrupperna ställer krav på att maskinerna måste
vara anpassningsbara eftersom segmentens behov skiljer sig åt. Denna anpassningsbarhet tillgodoses bland annat genom Norden Machinery ABs arbete med framtagning av
nya produkter, där varje ny funktion eller komponent ska gå att applicera på äldre maskinmodeller. Det skapar en anpassningsbarhet och möjlighet att uppgradera maskinerna som förlänger livslängden på maskinen, något som kunderna har visat sig vara villiga
att betala ett högt pris för (Porter, 1985). Dessa attribut särskiljer Norden Machinery
ABs erbjudande från konkurrenternas och säljer idag en unik helhetslösning.
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5.2.2 Norden Machinery AB i den konceptuella modellen
På grund av Norden Machinery ABs differentieringsstrategi placeras företaget i den
vänstra delen i den konceptuella modellen. Vidare kommer den konceptuella modellen
vara den analytiska basen för utvärdering om de teoretiska samband som den konceptuella modellen illustrerar, återfinns i Norden Machinery ABs verksamhetsstyrnings. En
analytisk jämförelse av teorin kring SMA och Norden Machinery ABs faktiska ekonomistyrning kommer att utvärdera om eller hur och i så fall i vilken utsträckning SMA
förekommer. Vidare analyseras om interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder förekommer hos Norden Machinery AB samt hur dessa går att härleda till företagets strategiska positionering. Här kommer det även att urskiljas i vilken utsträckning externa aktörer involveras i ekonomistyrningen. Avslutningsvis utvärderas sambanden mellan
faktorerna för att utvärdera om teorin tar samma utformning i praktiken.

Differentiering

Lågkostnad

Strategisk
Ekonomistyrning

AC
TC
VA
VE
VBM

TC
MCI
OB
CSU
CT
Externa aktörer
&
Extern information

Figur 4 - Norden Machinery AB i den konceptuella modellen, egen illustration

5.3 SMA och Norden Machinery AB
Bromwich et al. (1989) och Roslender (1995) belyser vikten av att SMA är externt orienterad som det främsta argumentet för att det ska användas och ge ekonomistyrningen
ett strategiskt fokus. Roslender (1995) menar även att det är nödvändigt att utforma en
affärsstrategi med en specifik uppsättning aktiviteter för att gynna såväl kunder som
leverantörer och skapar konkurrensfördelar för att attrahera kunder som återkommer.
Norden Machinery AB arbetar fortlöpande med att upprätthålla sina kundrelationer och
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utvärderar sina leverantörer för att säkerställa att de bidrar till att skapa högt kundvärde.
Det externa förhållningssättet har sin utgångspunkt i företagets vision där ambitionen är
att vara den mest värdeskapande partnern för kunden.
För att säkerställa att kundernas behov uppfylls, styrs företagsfunktionerna för att värdeskapandet ska ses som ett gemensamt arbete mellan samarbetspartners. Johnston et al.
(1988) menar att informationsdelning mellan producenter, distributörer och kunder är
värdefull då informationen kan ligga till grund för strategiska beslut. Täta och långsiktiga samarbeten med kunder och leverantörer har möjliggjort för Norden Machinery AB
att planera och agera strategiskt. Det förbättrar möjligheten att förutspå och anpassa sig
efter kundernas framtida behov och informationsutbytet i de interorganisatoriska relationerna stärks av att de sker genom personliga kontakter och informella möten. För att
effektivisera informationsflödet har också varje kund en personlig kontaktperson som
de kan vända sig till oavsett ärende och som återkopplar till Norden Machinery AB vid
behov. Gällande leverantörerna söker de i största möjliga mån att samarbetet blir lönsamt för båda parter. Ambitionen är att ha långsiktiga kontrakt med de leverantörer som
anses tillföra kompetens och mervärde över en längre tidshorisont. Med dessa leverantörer arbetar de aktivt för att ge stöd till de som behöver, för att skapa en relation som
bygger på trygghet och tillit. Detta passar in på hur Andersson et al. (2006) beskriver
betydelsen av täta relationer med kunder och leverantörer. De menar att det är ett effektivt verktyg inom SMA att det dela information mellan aktörerna.
Roslender et al. (2003) identifierade SMA som ett generiskt tillvägagångssätt för att
styra mot strategisk positionering och Bromwich (1991) menar att genom att styra med
SMA, ska företaget beakta produktkvalitet, tillförlitlighet, lägre underhållskostnader och
ökad produktflexibilitet. Detta är enligt Porter (1985) en kritisk del av att positionerna
sig genom differentiering och Bromwich (1991) menar att det är endast de produkter
som har rätt uppsättning egenskaper, till ett pris som kunden är villig att betala, som
överlever på marknaden. Norden Machinery ABs sätt att styra grundas på att de fokuserar på att tillverka enbart tubfyllningsmaskiner. Det gör att de kan koncentrera verksamheten på att vara unika inom sin industri och fokusera på de attribut hos maskinerna som
genererar ett högt kundvärde. Norden Machinery AB arbetar för hög flexibilitet internt
och externt. Med ett stort säkerhetslager av reservdelar har de säkerställt att kunderna i
de flesta fall, har dessa inom 48 timmar. Lagret bidrar dessutom till flexibilitet i till-
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verkningen, då många standardkomponenter finns tillgängliga i fabriken. Norden
Machinery AB har även genom täta samarbeten med leverantörer, lyckats sprida flexibilitetstänket. Leverantörerna har vant sig vid snabba förändringar och korta leveranstider
vilket har bidragit till en hög flexibilitet. I styrningen mot visionen är det centralt att
maskinerna som levereras genererar ett högt kundvärde. Norden Machinery AB tillverkar högkvalitativa maskiner som kunden kommer att använda över en längre tid och
kombinerar detta med en god eftermarknadsservice där de reparerar och uppgraderar de
befintliga maskinerna. Detta motsvarar vad Bromwich (1991) menar att företag bör beakta vid användning av SMA.
5.3.1 Verksamhetsstyrning
Enligt Porter (1985) skapas konkurrensfördelar bäst genom att företaget fokuserar på
egenskaper och möjligheter som särskiljer företaget från konkurrenterna. Istället för att
fokusera på insamling av information gällande konkurrenter menar Bromwich et al.
(1989) att verksamhetsstyrningens fokus ska ligga på de konkurrensfördelar som de
egna produkterna bidrar till. I Norden Machinery ABs fall har innovation länge varit ett
kärnvärde som de har varit kända för. Sedan de uppnådde den tidigare visionen att bli
marknadsledande har de valt att bli mer kundfokuserade, något som de tidigare har varit
framgångsrika med, men som inte har kommunicerats ut varken internt eller externt. För
att möjliggöra fortsatt innovativt arbete som gynnar företaget på längre sikt måste de på
kort sikt uppfylla de årliga budgetarna. Detta är ekonomistyrningens huvudsakliga mål
då ett uppfyllande av budget resulterar i att de kan avsätta mer resurser till innovationsarbetet. Det bidrar, på längre sikt, till att de kan skapa tekniska konkurrensfördelar så
som effektivare maskiner eller maskiner som bättre uppfyller kundernas behov och ökar
chanserna att denna fördel stärks. Däremot sträcker sig budgetarbetet inte längre än tre
år framåt i tiden och kartläggningen av konkurrenternas forskning och utveckling
granskas i begränsad omfattning.
Norden Machinery AB saknar dock en konkret plan över hur det teknologiska försprånget ska vidhållas och utökas. Även om de avsätter större resurser än konkurrenterna för teknologisk utveckling så ser de svårigheter i att planera långsiktigt för detta.
Bromwich (1988) beskriver SMA som att den ska vara strategisk och långsiktig, tillsammans med Porter (1980) som skriver att företags produkter ska bidra till långsiktiga
konkurrensfördelar. Ställt mot dessa teorier kan Norden Machinery ABs agerande stå i
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lag och avvika från dessa. I och med att de avsätter stora resurser för utveckling och
strävar mot att vidhålla det teknologiska försprånget de anser sig ha, överensstämmer
det med teorin men då de saknar en konkret plan, försvårar det den långsiktiga uppföljningen och säkerställandet av måluppfyllelse, vilket begränsar arbetet mot långsiktiga
konkurrensfördelar.
I Norden Machinery ABs strategi spelar arbetet mot mer kundfokus huvudrollen. Kundfokusaspekten återfinns genomgående i verksamheten och det långsiktiga arbetet med
externa aktörer har för avsikt att stärka detta. Den långsiktighet som Norden Machinery
AB söker är en faktor som återfinns i teorin för SMA (Simmonds 1981, Bromwich
1988, Roslender 1995, McLoughlin et al. 2002) som ska bidra till unika fördelar för
företaget. I nuläget har Norden Machinery AB inte uppfattat några konkurrenter som
tydligt riktat sig mot detta konkurrensområde. De har däremot inget tillvägagångssätt
för att säkerställa att en sådan fördel vidhålls om konkurrenterna väljer att efterlikna
deras koncept. Det uppföljningsarbetet som sker tillsammans med kunderna, har för
avsikt att generera information om vilka områden inom kundservice som de behöver
förbättra. Johnston et al. (1988) menar att sådan information från kunder är värdefull då
den tillsammans med information från andra externa aktörer ska ligga till grund för strategiska beslut. Enkäterna som skickas ut till kunderna efter att affären har genomförts
blir då underlag för framtida beslut och planering. De bidrar även till att Norden
Machinery AB, med kunderna som referenser, kan utveckla det nuvarande arbetet mot
högre värdeskapande. Denna information är värdefull eftersom den avspeglar kundernas
preferenser och är svår för andra aktörer att erhålla. Enligt Andersson et al. (2006) är
information gällande kundernas krav på kvalitet, pris och support avgörande för SMA
och en marknadsorienterad ekonomistyrning.
5.3.2 Arbete med externa aktörer
SMA innebär enligt Bromwich (1988) och Bromwich et al. (1989) att ekonomistyrningen ska vara mer externt orienterad. Det går att urskilja samstämmigheter med hur Norden Machinery AB väljer att bemöta marknaden för att tillfredsställa kundernas efterfrågan och detta externa synsätt. De har som ambition att arbeta långsiktigt med kunderna, det är inte den första affären som är den viktigaste. De vill inte se på affärerna
med kunderna på ett traditionellt sätt där kunden lägger order, köper maskinen och sedan går vidare med sin verksamhet. Istället vill de upprätta långsiktiga partnerskap med
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kunderna för att gemensamt förbättra värdeskapandet, något som stämmer överens med
hur Bromwich (1988) beskriver att arbetet med externa aktörer bör utformas i SMA.
Simmonds (1981) och Bromwich (1990) belyser vikten av att väga in finansiell och
icke-finansiell information, något som skiljer SMA från traditionell ekonomistyrning.
Mouritsen et al. (2001) förklarar även hur det bidrar till ett vidgat perspektiv på ekonomistyrning genom att externa aktörer involveras. Norden Machinery AB kartlägger sina
strategiska leverantörer genom fortlöpande utvärdering. Uppföljningen har dels ett finansiellt perspektiv där leverantörernas ekonomiska situation analyseras för att säkerställa att det motiverar ett långsiktigt samarbete. Det sker även för befintliga leverantörer som utvärderas för att Norden Machinery AB ska ha möjligheten att upptäcka om de
behöver vidta några åtgärder. Exempelvis genom att temporärt stödköpa från andra leverantörer. Sådana åtaganden kan genomföras för att säkerställa att värdeskapandet för
slutkunden inte påverkas negativt av externa aktörers tidigare aktiviteter i värdeskapandet. De primära, icke-finansiella aspekterna som utvärderas hos leverantörerna, för att
tillverkningsprocessen ska vara effektiv, är leveransprecision, ordererkännande och kvalitet. Utifrån dessa parametrar kan Norden Machinery AB uppmärksamma och kommunicera med leverantörerna i de fall när de inte uppfyller kraven och gemensamt åtgärda
problemorsaken.
Vid framtagande av nya komponenter eller implementering av nya processer använder
Norden Machinery AB i vissa fall externa aktörer i processen genom ett utbyte av kompetens med dessa. Externa relationer likt dessa menar Mouritsen et al. (2001) kan resultera i ökad kontroll på marknaden och högre vinster för de involverade aktörerna. Dessa
samarbeten sker parallellt med att Norden Machinery AB även själva bidrar med kompetens åt andra partners. Leverantörerna inkluderas i produktutvecklingen och innovationsarbetet där samarbetet exempelvis har för avsikt att dra nytta av kunskap från flera
externa aktörer. Samarbetena ska effektivisera flödet av produkterna och materialet
kombinerat med att det ska vara anpassade till kundernas behov.
Informationen som Norden Machinery AB samlar in gällande kunderna används primärt
för att anpassa tillverkningen av maskinerna samt eftermarknadsservicen. I och med att
majoriteten av maskinerna tillverkas specifikt anpassade efter kundorder blir informationen avgörande för utformningen och tillverkningen. Norden Machinery AB använder
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även informationen vid framtagande av nya komponenter och funktioner. Då kundernas
behov och krav förändras blir informationen en kritisk komponent för att säkerställa att
den framtida efterfrågan bemöts. Enligt Carlsson-Wall et al. (2015) är ett sådant beteende typiskt för ett företag som använder sig av SMA då de måste anpassa sig efter
marknadens efterfrågan för att behålla konkurrenskraften och marknadsandelar.
Norden Machinery AB identifierar tio huvudsakliga konkurrenter. För dessa granskas
faktorer som maskinegenskaper och pris, för att underlätta försäljningsarbetet genom att
de vet vad de ska fokusera på vid försäljningsmötena. Däremot implementeras informationen varken i syfte att anpassa affärsstrategin eller verksamhetsstyrningen, istället fokuserar Norden Machinery AB på sitt värdeskapande. Detta beror på att konkurrenterna
är otillräckliga och skiljer sig åt både gällande maskintillverkning och kundarbete.
Simmonds (1981) menar att avsaknaden av sådan information kan leda till bristfälliga
underlag för framtida strategiska beslut. Vidare skriver Roslender (1995) att genom att
aktualisera och etablera konkurrensfördelar söker organisationen en strategisk position
på marknaden relativt till deras konkurrenter. Något som är svårt att relatera till om ingen kartläggning av konkurrenternas marknadsaktiviteter och strategiska position sker.
Norden Machinery AB anser sig vara marknadsledande inom tillverkning av tubfyllningsmaskiner vilket kan bidra till att granskningen av konkurrenterna åsidosätts för att
istället inrikta sig på det egna innovationsarbetet och stärka den ledande positionen.
Norden Machinery ABs har identifierat avsaknaden av kundfokus inom industri. En
snabb utveckling av teknologin inom tillverkning av tubfyllningsmaskiner bidrar till att
det blir enklare och mindre kostsam att kopiera. Dessa har varit bidragande faktorer till
att Norden Machinery AB, samtidigt som de vidhåller det innovativa kärnvärdet, vill
röra sig mot att vara mer kundfokuserad. I och med att denna strategiska inriktning tidigare har varit oexploaterad, saknas incitament att se till hur konkurrenterna arbetar.
Det övergripande syftet med den externa informationen som Norden Machinery AB
samlar in används för att anpassa efter marknaden, uppfylla de behov som kunderna har
och upprätta eller underhålla långsiktiga relationer med leverantörerna. Informationsinsamlingen sker mellan externa aktörer för att söka strategiska förbättringsåtgärder samt
effektivisera flödet och är av både finansiell och icke finansiell karaktär. Norden
Machinery ABs tillvägagångssätt går att likställa med vad Porter (1980) skriver om att
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kombinationen av finansiell och icke finansiell data ska ligga till grund för det strategiska och långsiktigt arbete som SMA karaktäriseras av.

5.4 Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder
Enligt Roslender (1996) ska ett iterativt arbete mellan företagets strategiska positionering och SMA leda till en uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder
som ska samverka med den strategiska positioneringen. Vidare behandlar Andersson et
al. (2006) SMA parallellt med interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder och skriver att SMA ska öka integrationen av externa förhållanden och skapa bredare beslutsunderlag. Norden Machinery AB arbetar efter en differentieringsstrategi och har visionen
att vara den mest värdeskapande partnern för användare av tubfyllningsmaskiner. De
lägger stor vikt vid att integrera såväl kunder som leverantörer i utformningen av nya
maskiner för att ligga i frontlinjen vad gäller att erbjuda kunderna tekniskt framstående
maskiner och god kundservice. Detta ska de uppnå med personliga möten med kunder
och leverantörer, genom att avsätta en stor del av omsättningen till innovation och utveckling samt genom att följa kunden över en längre tid efter försäljningen med service
på plats och informerar kunderna gällande uppgraderingsmöjligheter.
Porters (1985) teori om differentieringsstrategi beskriver att dessa företag bör särskilja
sig genom att erbjuda olika produktattribut som kunderna värderar högt, exempelvis
kundservice och tillförlitlighet. Porter (1985) nämner även att kostnader som inte bidrar
till differentiering av produkten bör reduceras för att kostnaderna inte ska bli för höga
relativt till konkurrenterna. För att minska de indirekta kostnaderna söker Norden
Machinery AB efter större inköpskvantiteter och leverantörskontrakt. De vill främst
reducera kostnaderna på det indirekta planet för att inte påverka det direkta materialets
kvalitet. Norden Machinery AB genomför även projekt med avsikten att bryta ner processen i delprocesser för att vidta åtgärder på områden där det finns en identifierad förbättringspotential, exempelvis deras egen leveransprecision.
Vid framtagning av nya maskiner genomförs bedömningar av material- och resursanvändning. Detta utförs efter att Norden Machinery AB har kartlagt vilka attribut och
funktioner som kunderna efterfrågar och används som underlag för prissättning av maskinen. Norden Machinery AB ser värdeskapandet som en gemensam process mellan
sina partners, kunder och leverantörer. De menar att om de externa aktörerna går med
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vinst, kan detta sprida sig bakåt och öka lönsamheten. Detta bidrar till att de lägger
större fokus på att inkludera externa aktörer i verksamhetsstyrningen. Nedan följer en
jämförande analys av de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna som har identifierats hos Norden Machinery AB och teorin.
5.4.1 Positioneringsanpassade metoder
Bromwich (1989), Yoshikawa et al. (1990), Cooper et al. (1994), Bromwich et al.
(1994), Roslender (1995), Cooper (1996), CIMA (1996), Christopher (1998), Mouritsen
et el. (2001), Roslender et al. (2002), Roslender et al. (2003), Nilsson (2003), Kumala
(2004), Andersson et al. (2006), Athassakos (2007) och Agndal et al. (2009) har samtliga presenterat interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som är kopplade till
SMA och karaktäriseras av extern orientering. Vidare uppmärksammar Roslender
(1995) att ekonomistyrningsmetoder inom SMA ska ligga till grund uppföljning av kvalitet, komponentvariation, kundnöjdhet, kostnadsreduceringar och värdeskapande som
kan leda till konkurrensfördelar.
Norden Machinery ABs strategiarbete behandlar samtliga av dessa ekonomistyrningsmetoder i varierande utsträckning. Norden Machinery AB använder en uppsättning ekonomistyrningsmetoder för att styra mot företagets vision, där metoderna har för avsikt
att uppfylla de tidigare nämnda områdena. Beroende på metodernas omfattning är de
olika väl anpassade för differentiering- eller lågkostnadsstrategi. Tabellen nedan har
hämtats från den teoretiska referensramen och består av de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna som har studerats både teoretiskt och empiriskt.

Strategisk Positionering
Differentiering

Lågkostnad

Target Costing, TC

X

X

Attribute Costing, AC

X

Ekonomistyrningsmetoder

Minimum Cost InvestiX

gation, MCI
Open Books, OB

X

Value Analysis, VA

X

Value Engineering, VE

X
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Value Based ManageX

ment, VBM
Cost Split-Up, CSU

X

Cost Tables, CT

X

Tabell 4 - Interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder, Analys

5.5 Analytisk utvärdering av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder
5.5.1 Target Costing
TC är en metod där extern analys av marknaden är utgångspunkten och där vinstmarginalen uppskattas baserad på en simulering av framtida marknadsförhållanden. Den är ett
resultat av skillnaden mellan de sammanlagda kostnaderna och marknadspriset för produkten och blir den avgörande faktorn för tillverkning (Bromwich et al. 1994 & Cooper
et al. 1994). Norden Machinery ABs tillvägagångssätt skiljer sig från hur användning av
TC som ekonomistyrningsmetod beskrivs i och med att de tillverkar premiumprodukter
och baserar sin tillverkning på den enskilda kundens efterfrågan. Ett resultat av de
många anpassningsmöjligheterna är att alla maskiner som tillverkas blir unika.
Att urskilja ur Norden Machinery ABs tillvägagångssätt vid försäljning av maskiner är
att vinstmarginalen inte är den avgörande faktorn. Istället beror det på om kunden finner
priset tillfredsställande relativt maskinens funktioner och attribut. Eftersom TC är en
ekonomistyrningsmetod för att upprätta en målkostnad för nya produkter (Cooper et al.
1994) skulle detta bli en process som måste genomföras vid varje försäljningstillfälle,
något som inte genomförs i dagsläget. Norden Machinery säljer premiumprodukter som
av ledningen uppfattas som de mest högkvalitativa tubfyllningsmaskinerna på marknaden som också är de dyraste. Eftersom produkterna innehar funktioner och attribut
som inte erbjuds av konkurrenterna utförs inte prisjämförelser med konkurrenternas
maskiner. Tillvägagångssättet saknar således den enligt Bromwich et al (1994) mest
vitala jämförelsen i metoden. Norden Machinery AB lägger istället vikten vid att sälja
maskiner som fyller tuber till ett lågt pris per tub, och använder det som sitt främsta
försäljningsargument.
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Då teorierna fokuserar på att jämföra försäljningspriset med substitut på marknaden och
att vinstmarginalen ska vara den avgörande faktorn för tillverkning passar TC som ekonomistyrningsmetod inte in i Norden Machinery ABs ekonomistyrning. Anledningen
till detta är dels att tillverkningen baseras på de enskilda kundernas förfrågningar och att
vinstmarginalen endast ses som ett påslag på de kostnader som produkten ger upphov
till. Norden Machinery AB ser nyförsäljning som en investering ämnad bygga långsiktiga relationer. Därför är en låg vinstmarginal accepterad vid första försäljningstillfället.
Denna låga vinstmarginal förväntas vägas upp vid senare försäljningstillfällen men varierar stort mellan olika affärer. Detta gör vinstmarginalen oförutsägbar och minskar
relevansen av att ha en fastställd vinstmarginal. Dessutom har Norden Machinery AB en
uttalad strategi om att inte sälja på pris, de vill istället konkurrera genom att erbjuda
kunderna ett lågt pris per fylld tub vilket leder till att fokus på ett lågt försäljningspris
bortses ifrån.
5.5.2 Attribute costing
Norden Machinery AB härleder efterfrågan från de personliga mötena med kunderna.
Under sådana möten kartläggs vilka attribut som efterfrågas hos den aktuella maskinen.
Norden Machinery AB fokuserar inte på vilka enskilda komponenter som inkluderas i
maskinerna, utan vill istället lyfta fram de attribut som är relevanta för kunden. Sådana
kan exempelvis vara snabba omställningstider eller explosionssäkerhet och tjänster är
kundservice, garantier och reparation. Enligt Bromwich et al. (1994) är dessa typexempel på attribut som skapar efterfrågan hos kunderna, något som Norden Machinery AB
har uppmärksammat. Bromwich et al. (1994) lyfter också fram vikten av att aktiviteterna och resurserna ska generera kundnytta, någonting som Norden Machinery AB säkerställer genom nära relationer och personlig kontakt med kunderna. Dessa relationer upprätthålls över maskinens livslängd.
Däremot saknar Norden Machinery AB en metod som passar in på hur Roslender et al.
(2003) definierar AC. Författarna skriver att ekonomistyrningsmetoden innebär att företaget kalkylerar för intäkter som härstammar från attributen och att dessa sedan används
för att bestämma de ingående resurserna för produktionen. Norden Machinery ABs tillvägagångssätt har viss samstämmighet med den beskrivning Bromwich et al. (1994)
gör. Han beskriver att utvecklingen av nya maskiner ska drivas av kundspecifik efterfrågan och därför härstammar kostnaderna för tillverkningen av maskinerna härifrån. En
anledning till att AC inte används av Norden Machinery AB är att produkterna tillver-
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kas just efter kundernas preferenser och därför är det svårt att beräkna en generell kostnad för maskinerna. Dessutom ställer de olika användningsområdena för maskinerna
olika stora krav på anpassning av funktioner och service. I och med att eftermarknaden
står för en stor del av företagets omsättning ses höga kostnader vid nya projekt som investeringar ämnade bygga långsiktigt lönsamma relationer. Det finns således ingen tydlig koppling som går att relatera till hur Roslender et al. (2003) beskriver ekonomistyrningsmetoden. Norden Machinery AB har valt att vara flexibla mot kunderna istället för
att härleda de exakta kostnaderna till produktens attribut, eftersom de anser att detta är
mer lönsamt på lång sikt.
5.5.3 Minimum Cost Investigation
Det huvudsakliga syftet med MCI är att i samarbete med leverantörer och leverantörers
leverantörer minska kostnaderna i produktionen (Cooper et al. 1994). Företag kan tillsammans med externa aktörer samverka för mer kostnadseffektiva produktionslösningar
genom att dra nytta av varandras kompetenser. För att göra detta krävs en nära relation
till leverantörerna där intern information delas mellan parterna. Samtliga parter måste
arbeta mot samma målsättning för att metoden inte ska vara kontraproduktiv. Norden
Machinery AB har en uttalad målsättning att utveckla täta samarbeten med leverantörer,
men har inte som ambition att minska kostnaderna så som MCI ger uttryck för. De vill
istället använda relationerna för att upprätta en plats för utbyte av kompetens där de kan
tillgodogöra sig information från leverantörer och dela intern information till leverantörer, som bidrar till effektivisering.
Detta går att utläsa ur Norden Machinery ABs innovationsarbete att leverantörerna har
en viktig roll i utvecklingen av nya funktioner och komponenter. I Norden Machinery
ABs fall handlar möten med leverantörer om att tillgodogöra sig nya kompetenser. Norden Machinery ABs strategiska positionering avspeglas alltså även i deras samarbeten
med leverantörer, vilket gör att det kostnadsfokus som är kärnan i ekonomistyrningsmetoden inte går att urskilja ur Norden Machinery ABs förhållningssätt. Däremot går en
samstämmighet med metodens interorganisatoriska förhållningssätt att urskilja, men där
mötena är av en mer informell karaktär och initieras av ett redan identifierat område
med utvecklings- eller förbättringspotential. Det går att dra paralleller med hur Cooper
et al. (1994) beskriver MCI som interorganisatorisk ekonomistyrningsmetod och Norden Machinery ABs samarbeten med leverantörer. De grundläggande delarna så som att
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målet ska vara kostnadsminimering och att leverantörernas leverantörer ska inkluderas,
återfinns däremot inte. Norden Machinery AB använder Black-belt, en metod som har
viss samstämmighet med MCI. Med Black-belt identifieras förbättringsåtgärder i alla
steg, från inköp till eftermarknad med målet är att uppnå ett kostnadseffektivt produktionsflöde. Skillnaden mellan Black-belt och MCI finns i sättet att tillgodogöra sig information om förbättringsåtgärderna. Black belt använder interna arbetsgrupper för att
identifiera möjliga åtgärder, medan MCI använder externa. På grund av att Black-belt är
en intern process som använder intern information, kan den inte definieras som en metod som går att relatera till SMA.
5.5.4 Open Books
Norden Machinery AB delar inte med sig av intern bokföring till sina leverantörer och
använder således inte av OB. Andersson et al. (2006) beskriver OB som ett komplement
till MCI och att bokföringsinformationen gynnar kostnadsreduceringsprojekt. Som tidigare nämnts är MCI inte en metod som går att urskilja ur Norden Machinery ABs ekonomistyrning vilket gör att överlämning av bokföring saknar relevans. Den transparens
som Cristopher (1998) menar att OB ska bidra med genom att kostnads- och vinstinformation delas blir också av mindre betydelse då fokus ligger vid utvecklings- och förbättringsarbete i samarbete med leverantörer. Genom att inte dela bokföringen undgår
de också de etiska risker som Agndal et al (2009) och Kumala (2004) uppmärksammar
med OB. Delning av bokföring inte skulle bidra med användbar information för Norden
Machinery AB beroende på att de genom kartläggning av leverantörerna redan har tillräcklig information för att utvärdera leverantörssamarbetena. Dessutom har de långsiktiga samarbetena genererat information om de enskilda aktörernas specifika kompetensområden och förmågor, information som är svår att utvinna ur bokföring och som passar
väl in i deras ambition med att skapa långsiktiga och värdeskapande relationer.
5.5.5 Value Analysis
För att minska de kostnader som inte går att härleda till de attribut och funktioner som
differentierar maskinerna kartlägger Norden Machinery AB hela tillverkningsprocessen
med hjälp av DTC. Detta gäller både monteringsarbetet och enskilda komponenter. Avsikten är att skapa en helhetsbild av den sammansättning av arbete och komponenter
som maskinen består av för att finna alternativa lösningar som reducerar kostnader som
inte ökar produktens värde vilket går att likställa med hur CIMA (1996) definierar VA.
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Metoden är också en del i företagets differentieringsstrategi, som enligt Porter (1985)
kräver att kostnader som inte bidrar till produktens differentiering måste reduceras.
Andra faktorer som går att likställa med teorierna kring VA är strävandet efter skalfördelar. Norden Machinery AB använder DTC för att analysera om det är möjligt att göra
större inköp av komponenter och om dessa kan monteras på en större andel av företagets maskiner. Precis som för material, är monteringsarbetet en process som analyseras
genom VA (CIMA 1996). Detta går också att urskilja ur DTC eftersom Norden
Machinery AB försöker utföra fler monteringssteg på samma nivå i tillverkningen för
att öka effektiviteten i produktionen och minska tidsåtgången vid förflyttning av material mellan arbetsstationerna.
Det går således att identifiera samstämmigheter med Norden Machinery ABs användning av DTC och hur CIMA (1996) framställer VA. I och med Norden Machinery ABs
strategiska positionering och de teoretiska samband som finns mellan VA till differentiering är metoden användbar för Norden Machinery AB. Norden Machinery AB säljer
differentierade produkter som ligger i framkant gällande innovation och teknisk utveckling samt ett servicekoncept som urskiljer sig från vad konkurrenterna erbjuder. För
att inte hämma möjligheten till utveckling är det viktigt att hålla kostnader som inte går
att relatera till dessa faktorer nere. För att möjliggöra tilldela ytterligare resurser för innovationsarbetet måste de årliga budgetarna uppfyllas, vilket gör att kostnadssidan
också blir en viktig del, även om Norden Machinery AB inte fokuserar på kostnadsminskning. Användningen av DTC blir också ett steg i riktningen mot ökat kundvärde
dels genom att icke värdeskapande kostnader reduceras samt att innovationsarbetet
främjas.
5.5.6 Value Engineering
Cooper (1996) framställer VE som en analys vid utveckling av nya produkter. Genom
att använda metoden går det att säkerställa att produkten tillverkas till en specifik målkostnad med ambitionen att reducera kostnaderna samtidigt som en konkurrenskraftig
funktionalitet upprätthålls. VE är således inte en metod som används för att minimera
kostnaderna, utan att utveckla en produkt med en attraktiv uppsättning funktioner och
attribut till en kostnad som möjliggör ett försäljningspris som inkluderar den av företaget uppsatta vinstmarginalen. Norden Machinery AB bygger kundanpassade maskiner
med en hög anpassningsgrad. Majoriteten av produkterna är unika, vilket gör att metoden precis som VA, måste användas vid utvecklingen av varje ny maskin. Vid framta-
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gande av nya maskiner kombinerar de redan befintliga attribut och funktioner genom
utnyttjande av kompetens som finns hos Norden Machinery AB, men i en tidigare oprövad kombination. Det handlar alltså i dessa fall inte om ett framtagande av en helt ny
produkttyp. I teorin framställs VE som en granskningsmetod för kostnader för nya produkter där design, tillämpning, inköp och tillverkning analyseras. Dessa faktorer påverkas inte i samma omfattning när produkten ska anpassas med hjälp av befintligt material
och arbetskraft så som i Norden Machinery ABs fall, vilket gör att metodens omfattning
överstiger företagets behov.
Norden Machinery AB använder en ekonomistyrningsmetod benämnd NPD. Utgångspunkten för denna är maskinspecifikationerna som tagits fram tillsammans med kunden.
Beroende av vilka attribut och funktioner maskinen ska bestå av, så kartläggs kostnader
för det material och arbetskraft som går åt. Jämfört med hur VE framställs i teorin
(Cooper 1996), kan paralleller mellan NPD och VE dras, då de fyller liknande syfte.
Framförallt är det analysen av funktionalitet kontra kostnader för nya produkter som
ligger till grund för båda metoderna, där förhållningssättet till kostnadsramarna är vitalt.
Likheter mellan VE och NPD hittas också i de största projekten hos Norden Machinery
AB, där kraven på maskinens funktioner avviker från de befintliga tillvalen i produktkatalogen. Då upprättas en arbetsgrupp likt den som framställs av Cooper (1996) innehållande olika kompetenser för att undersöka möjligheten att ta fram en produkt enligt
kundens specifikationer till en rimlig kostnad.
5.5.7 Value Based Management
I Norden Machinery ABs vision beskriver de att de vill vara den mest värdeskapande
partnern för sina kunder, och kundfokus återfinns på alla nivåer i företaget. Företaget är
också marknadsledande inom tubfyllningsmaskiner, vilket antyder att de lyckas skapa
värde för sina kunder.
Norden Machinery AB förhåller sig till en budget som utarbetas i samarbete med aktieägarna. Att uppnå denna budget är avgörande för om företaget ska få möjlighet att
avsätta en fortsatt stor del av omsättningen till forskning och utveckling. Detta är den
huvudsakliga drivkraften hos de anställda, eftersom innovation ska tillfredsställa kundernas framtida behov och bidra till att de kan behålla sin position som marknadsledare.
Enligt Athassakos (2007) tillämpas VBM för att skapa värde för aktieägarna, vilket in-
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direkt går att utläsa ur Norden Machinery ABs agerande. Däremot styrs inte verksamheten av att maximera aktieägarnas värde, istället styrs de av att skapa värde för kunden,
ett samtalsämne som varje respondent frekvent återkommer till och som genomsyrar
företagets strategi. Då VBM grundas uteslutande i att skapa värde för aktieägarna finns
det inte tillräckligt mycket som tyder på att metoden används inom Norden Machinery
AB, istället ses uppfyllande av aktieägarnas budget som ett delmål i processen mot värdeskapande.
5.5.8 Cost Split-Up
CSU beskrivs av Bromwich (1989) som ett verktyg anpassat för kostnadsminimering.
Sökandet efter kostnadsminimeringar med CSU tar en annorlunda form än vad Norden
Machinery AB avser med sin uppföljning av kostnader hos leverantörer. Vid behov kräver Norden Machinery AB en kostnadsspecificering av sina leverantörer. En sådan specificering efterfrågas främst när prisbilden från en specifik leverantör avviker från den
förväntade. Som tidigare uttalat fokuserar inte Norden Machinery AB på att minimera
sina kostnader. Denna specifikation används istället för att undersöka varför kostnaderna avviker och möjligheter att komma runt dessa genom att byta material eller att flytta
arbetsmomentet till Norden Machinery ABs egen produktion. Norden Machinery ABs
täta relationer med de lokala leverantörerna har utmynnat i att de har god insikt dessa
leverantörers tillverkning och processer. Däremot har Norden Machinery AB inte lika
stor påverkan hos sina större leverantörer som ofta levererar standardkomponenter. Teorin beskriver CSU som en löpande kartläggning av leverantörernas interna kostnader,
men Norden Machinery AB följer enbart de leverantörer som anses ligga utanför den
normala prisbilden. Detta kan förklaras av att CSU beskrivs som en metod anpassad för
lågkostnadsstrategin och används för att minimera kostnaderna.
5.5.9 Cost Tables
Norden Machinery ABs relationer till leverantörerna ter sig annorlunda jämfört med hur
den beskrivs av Yoshikawa et al. (1990), Nilsson (2003) och Andersson et al. (2006).
Istället för att basera leverantörssamarbetena på leverantörernas kostnader, söker de
relationer där de arbetar tillsammans för att skapa långsiktigt, gemensamt värdeskapande. Detta tillvägagångssätt skiljer sig mot syftet med CT, som fokuserar på att identifiera det billigaste alternativet. Det grundar sig i att den kompetens som finns hos Norden Machinery ABs leverantörer försvårar möjligheten att byta leverantör. Mycket av
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den lokala kompetens och de relationerna som Norden Machinery har byggt upp anses
ha ett så pass högt värde att ett byte av leverantör inte är lönsamt. Dessutom har de ambitionen att upprätta långsiktiga kontrakt med leverantörer vilket tyder på att de ser värdeskapandet som en långsiktig process snarare än att söka den för stunden billigaste
leverantören. Detta har gett upphov till att inga utvärderingar baserat på leverantörernas
kostnader sker i verksamheten. Norden Machinery ABs tillvägagångssätt för att upprätta
samarbeten med leverantörer gör att det inte går att urskilja någon samstämmighet med
teorin för CT. Det skulle även kunna förklaras av den teoretiska härledningen mellan
CT och lågkostnadsstrategi och särkopplingen från Norden Machinery ABs differentieringsstrategi.

5.6 Analytisk sammanställning
Inledningsvis identifierades Norden Machinery ABs strategiska positionering som differentierad. Det grundas i att företaget uttalat inte konkurrerar med försäljningspris utan
vill istället erbjuda högkvalitativa maskiner som är kundanpassade, några av de kategorier som Porter (1985) använder när han definierar differentiering. Dessutom vill Norden Machinery AB leverera maskiner som överträffar kundernas förväntningar genom
att erbjuda hög anpassningsbarhet och maskiner med lång livstid, några av de fördelar
som Bromwich (1991) härleder till styrning med SMA och som Porter (1985) skriver är
kritiska faktorer för differentieringsstrategin. Värdeskapandet tillsammans med kunderna visar också på styrning likt den som Porter (1985) härleder till differentiering. Norden Machinery AB söker att bli kundens mest värdeskapande partner, bland annat genom personliga kontakter och informella möten. Dessutom bidrar den eftermarknadsservice som Norden Machinery AB erbjuder som ett unikt kunderbjudande till att kundvärdet förbättras och en tydlig differentiering jämfört med konkurrerande aktörers kunderbjudanden.
Norden Machinery AB arbetar tätt tillsammans med externa aktörer så som leverantörer,
kunder och agenter och ser dessa som en avgörande del i värdeskapandet. Relationerna
möjliggör även för Norden Machinery AB att planera och agera strategiskt genom att
informationsutbytet förbättrar möjligheterna för planering och möjligheter att förutsäga
marknadens framtida behov. Detta tillvägagångssätt vid informationsinsamling är typiskt för ett företag som använder SMA för att syra verksamheten (Carlsson-Wall et al.
2015). Informationsinsamlingen från leverantörer syftar till att utvärdera dessa både ur
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ett finansiellt och icke finansiellt perspektiv. Den finansiella informationen används
som ett verktyg för att säkerställa samarbetets fortlöpande, och den icke finansiella används för att utvärdera leverantörerna utifrån kvalitetsaspekter så som leveransprecision
och kvalitet. Nordens Machinery ABs kombination av insamling utav finansiell och
icke finansiell data ligger till grund för deras strategiska och långsiktiga arbete med externa aktörer (Porter, 1980). Det kortsiktiga målet i ekonomistyrningen är för Norden
Machinery AB att klara det innevarande årets budget. Uppfyllande av budgetmålen resulterar i att större resurser kan avsättas till framtida forskning och utveckling. Dessa
kortsiktiga budgetmål beskrivs som en del av den långsiktiga strategin och kan härledas
till hur Bromwich (1988) beskriver att SMA kategoriseras av att vara både strategisk
och långsiktig i sin utformning.
I Norden Machinery ABs ekonomistyrning återfinns drag av flertalet interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som behandlats teoretiskt. Norden Machinery AB använder sig främst av metoder ämnade att främja aktiviteter som ska stärka deras konkurrensfördelar, en viktig del inom SMA enligt Roslender (1995). Samstämmigheten är
som tydligast vid en utvärdering av de metoder som teoretiskt sammankopplas till differentieringsstrategin, jämfört med metoder relaterade till lågkostnadsstrategin. Detta förklaras genom att lågkostnadsmetoderna generellt har för avsikt att minimera kostnaderna, vilket står i motsats till Norden Machinery ABs strategiska målsättning. Metoderna
som återfunnits i Norden Machinery ABs ekonomistyrning karakteriseras av ett värdeskapande i samarbete med både kunder och leverantörer, karaktärsdrag som återfinns
i teorins definition av SMA (Andersson et al., 2006) och differentieringsstrategin (Porter, 1985). En förklaring till att teorierna i sin helhet inte återfinns hos Norden
Machinery AB kan bero på att de ekonomistyrningsmetoder som presenteras i teorin
framstår som mer anpassade för organisationer där tillverkningen baseras på en generell
efterfrågan och där produkten inte måste anpassas efter varje kunds specifika önskemål.
Detta tillvägagångssätt skiljer sig från hur Norden Machinery AB agerar.
Norden Machinery ABs ekonomistyrning går att härleda till SMA. Främst är det långsiktighet och deras externt orienterade strategi, där de ser externa aktörer som en del i
det gemensamma värdeskapandet. Ambitionen med ekonomistyrningen är att över en
längre tid bidra till fortsatt utveckling av differentieringen genom att stärka de externa
relationerna och realisera strategin för att uppnå konkurrensfördelar (Roslender, 1995). I
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nuläget styrs Norden Machinery AB efter kärnvärden så som långsiktighet, kundfokus
och teknologisk innovation samtidigt som de inkluderar externa aktörer i det långsiktiga
värdeskapandet. I deras ekonomistyrning återfinns också uppföljning av faktorer så som
kvalitet, kundnöjdhet, anpassningsmöjligheter och kostnadsreduceringar, metoder som
enligt Roslender (1995) karaktäriserar SMA.
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6 Slutsats
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatsen av den analys som genomförts mellan
studiens teoretiska referensram och empiriska material. Det förs en diskussion gällande
de utvärderingar som har skett i analysen och vi redogör för våra slutsatser. Kapitlet
avslutas med förslag till vidare forskning baserat på vad denna studie har behandlat.

Studiens problemformulering är:
Hur ser sambanden mellan organisationens strategiska positionering och den strategiska
ekonomistyrningens uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder ut?
I teorin framställs ett samband mellan den strategiska positioneringen och den strategiska ekonomistyrningens uppsättning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder. I och med att de strategiska positioneringarna bygger på olika kärnvärden för att
skapa konkurrensfördelar krävs ekonomistyrningsmetoder med skilda syften för uppföljning och utvärdering av verksamheten och dess aktiviteter. Genom att integrera ett
interorganisatoriskt perspektiv på ekonomistyrningen bidrar de till att den blir mer strategisk, alltså långsiktig och extern. SMA blir således ett vidare perspektiv på ekonomistyrning vid sidan av det traditionella, då den med metoder för ekonomistyrning utanför
organisationsgränserna breddar beslutsunderlaget för företagsledningen. I denna studie
utvärderades Norden Machinery AB, som har ett externt fokus. Företagets fokus på extern orientering stämmer överens med hur teorin framställer dess betydelse för implementering och användning av SMA. Teorin beskriver även hur kostnadshanteringen
skiljer sig åt vilket påverkas av den strategiska positioneringen. Att urskilja från teorin
har de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna tydliga samband med strategisk
positionering då gemensamma karaktärsdrag går att urskilja faktorerna emellan. Gällande SMA och interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder lägger teorin stor vikt
vid att dessa är externt orienterade och att detta också är det huvudsakliga sambandet. I
teorin är ekonomistyrningsmetoderna ett tillvägagångssätt för aktörer att arbeta med
SMA, då metoderna bidrar till en extern och utvidgad ekonomistyrning.
Norden Machinery AB arbetar efter en differentieringsstrategi med visionen att bli kundens mest värdeskapande partner. Deras unika kunderbjudande är maskiner med hög
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kvalitet och anpassningsbarhet med en hög servicenivå. Norden Machinery ABs differentiering inkluderar även service som erbjuds på eftermarknaden. Denna aktivitet ska
bidra till ett långsiktigt värdeskapande partnerförhållande tillsammans med kunderna.
Erbjudandets utformning har bidragit till att de inte kan konkurrera med lågt försäljningspris, eftersom den valda differentieringen är resurskrävande. Norden Machinery
ABs kostnadshantering går även att härleda till teorin för differentieringsstrategi. För
Norden Machinery AB handlar det om att reducera snarare än att minimera kostnaderna
och då primärt kostnader som inte är relaterade till deras differentiering.
I Norden Machinery ABs verksamhetsstyrning återfinns ett flertal faktorer som utmärker SMA. Bland annat är ambitionen att upprätta täta relationer med externa aktörer så
som kunder, leverantörer och agenter för att utveckla ett långsiktigt, gemensamt, värdeskapande. Dessa långsiktiga relationer är viktigare för Norden Machinery AB än kortsiktig lönsamhet, då strategin syftar till att uppnå värdeskapande över en längre tid. Ur
relationerna har Norden Machinery AB utvecklat och tagit till vara på kompetens som
är svår att generera med kortsiktiga relationer. Relationerna har också bidragit till att
extern information som är av både finansiell och icke finansiell karaktär och används
för utvärdering och uppföljning av de externa aktörerna. Finansiell information används
för att säkerställa att den långsiktiga relationen kan upprätthållas i termer av ekonomisk
stabilitet, och den icke finansiella informationen används för att utvärdera kvalitetsaspekter som leveranssäkerhet och ordererkännande, för att effektivisera värdeskapandet.
Den analytiska utvärderingen tyder på att Norden Machinery AB agerar på ett sätt som
uppvisar en teoretisk samstämmighet med två av de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna som har en teoretisk sammankoppling med differentieringsstrategi.
Dessa är VA och VE som kategoriseras av gemensamt värdeskapande, långsiktighet och
extern, finansiell och icke finansiell information med syftet att styra mot de kärnvärden
som karaktäriserar deras strategiska positionering. Norden Machinery AB har identifierat de externa aktörerna som viktiga faktorer för att uppnå ett högt värdeskapande. Genom dessa partnerskap får de möjlighet att tillgodogöra sig kompetens och information
som är avgörande för att erbjuda kunderna en differentierad helhetslösning.
Inledningsvis uppmärksammades avsaknaden av en generell definition och en medveten
praktisk implementering av SMA i organisationer. Norden Machinery ABs nya vision

79

har tydliga karaktärsdrag av SMA så som ett långsiktigt fokus och ett värdeskapande
tillsammans med externa aktörer. De samband som återfinns mellan de ekonomistyrningsmetoder som har urskilts i teorin och de metoder som återfinns i Norden
Machinery ABs ekonomistyrning, kan bero på en organisk framväxt av ekonomistyrningsmetoder i samband med framtagandet av och arbetet mot den nya visionen.
SMA kräver stor kunskap och förståelse för att en lyckad implementering ska bli möjlig. Den tar samtidigt mycket tid från andra uppgifter för företagens ekonomiavdelningar. Norden Machinery AB har inte uppmärksammat SMA som ett vidgat perspektiv på
ekonomistyrning, vilket förklarar avsaknaden av en konkret implementering och användning av interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder likt de som återfinns i teorin. Istället kompletterades den tidigare ekonomistyrningen med metoder som stödjer
Norden Machinery AB i sin strävan efter att realisera den nya visionen. Detta har bidragit till en avsaknad av en tydlig plan för vilka ekonomistyrnings som ska användas.
De samband som utvärderats i analysen mellan Norden Machinery ABs strategiska positionering, SMA samt de interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoder som används
samverkar på ett sätt som efterliknar vad teorierna presenterar och som den konceptuella
modellen har grundats på. Det i teorin framställda sambandet mellan den strategiska
positioneringen och implementering av SMA går att utläsa, även om sambandet i denna
utvärderande enfallsstudie verkar uppstå som en omedveten handling. Norden
Machinery ABs differentiering tar uttryck i visionen och återfinns fortlöpande i det strategiska arbetet. Dessutom har deras ekonomistyrning för avsikt att följa upp och utvärdera faktorer som är specifikt anpassade för differentiering samtidigt som den inkluderar faktorer som definierar SMA. Positioneringen avspeglas även i de praktiskt använda
interorganisatoriska ekonomistyrningsmetoderna då de i Norden Machinery ABs fall
ämnar utvärdera faktorer som ligger till grund för deras differentieringsstrategi.
Teorin beskriver att sambanden mellan strategisk positionering, strategisk ekonomistyrning och uppföljningsarbete i form av ekonomistyrningsmetoder ska vara kombinerade
och anpassade för att gynna implementeringen av strategin. Genomförd studie hos Norden Machinery AB uppmärksammade deras nuvarande vision, att vara kundens mest
värdeskapande partner vilket genomsyrar företagets verksamhetsstyrning. Den tar uttryck i deras strategiska positionering, ekonomistyrningsmetoder samt deras förhåll-
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ningssätt till externa aktörer, där företaget söker ett högt värdeskapande för den enligt
Norden Machinery AB viktigaste externa aktören, kunden.

6.1 Förslag till vidare forskning
Denna studie har genomförts på ett område där empiriska undersökningar av teorins
praktiska relevans endast finns i begränsad utsträckning och är ett empiriskt bidrag till
SMA genom att den utvärderar den befintliga teorins presenterade samband. Studiens
utformning har lämnat utrymme för vidare forskning på området för SMA. En vidare
aspekt för forskning skulle vara att studera flertalet företag genom en flerfallsstudie. En
sådan studie skulle kunna påvisa samband mellan faktorer så som strategisk positionering, företagsstorlek och industri för att uppmärksamma samstämmigheter eller olikheter
mellan dessa. För att fortsätta på samma spår som denna studie skulle en studie av ett
företag som arbetar efter en differentieringsstrategi bidra med en djupare studie av just
den strategiska positioneringen och SMA. Det skulle även kunna resultera i ett vidgat
perspektiv gällande funktionen av SMA för ett differentierat företag. En sådan studie
skulle dock kräva en annorlunda metod i och med att vår studie har följt en deduktiv
ansats. Studieområdet skulle även kunna appliceras på en hel värdekedja där aktörernas
relationer påverkas av deras interna strategier och ekonomistyrning. En sådan analys
skulle kunna påvisa om ett externt samspel har den effekt som framställs i teorin och om
företagen gemensamt gynnas av att implementera SMA i värdekedjan.
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Bilaga B Intervjuguide 0 - Förstudie
a. Berätta lite om dig själv.
b. Vad gör du på Norden Machinery AB?
c. Vad gör Norden Machinery AB?
d. Vilken marknad agerar Norden Machinery AB på?
e. Vad är ert kunderbjudande till marknaden?
f. Hur skulle du, i grova drag, definiera Norden Machinery ABs strategiska arbete?
g. Hur skulle du, i grova drag, definiera Norden Machinery ABs ekonomistyrningsmetoder?
h. Vilka medarbetare skulle du rekommendera oss att intervjua?
i. Får vi återkomma?

Bilaga C Intervjuguide 1
a. Får vi använda Ditt namn när vi sammanställer intervjun?
b. Får vi spela in intervjun?
Allmänt
a. Berätta lite om Dig själv.
Norden Machinery AB – Vision, Mission & Mål
a. Beskriv Norden Machinery ABs övergripande målsättning?
b. Hur skulle Du beskriva att Norden arbetar för att uppfylla sin målsättning?
c. Hur nischar Ni er? (Differentierade eller Kostnadseffektiva)

VIII

i. Vilket kundsegment riktar ni Er mot?
d. Hur vill Du beskriva företagets utveckling i förhållande till Era konkurrenter?
e. Vad har Ni för mål med Er framtid?
Ekonomistyrning
a. Vad fokuserar Ni på när Ni styr organisationen?
b. Ser du någon koppling mellan Norden Machinery ABs styrverktyg och strategi?
i. Om ja, kan Du beskriva hur detta uppfylls?
c. Granskar Ni era produkter med syftet att förbättra produkterna eller att minska
kostnader?
i. Kan Du beskriva hur det arbetet ser ut?
d. Hur beskriver du användandet av ekonomistyrning samt den information som
den bidrar med?
Övriga frågor
a. Har Du något annat att tillägga som Du anser kan bidra till vårt arbete?
b. Får vi återkomma till Dig om vi behöver ställa fler frågor?

Bilaga D Intervjuguide 2
a. Får vi använda Ditt namn när vi sammanställer intervjun?
b. Får vi spela in intervjun?
Allmänt
a. Berätta lite om Dig själv
Norden Machinery AB – Vision, Mission & Mål
a. Beskriv Norden Machinery ABs övergripande målsättning?
b. Hur skulle Du beskriva att Norden arbetar för att uppfylla sin målsättning?
c. Hur nischar Ni er? (Differentierade eller Kostnadseffektiva)
i. Vilket kundsegment riktar ni Er mot?
d. Hur vill Du beskriva företagets utveckling i förhållande till Era konkurrenter?
e. Vad har Ni för mål med Er framtid?
Externa aktörer
Kunder
a. Hur ser arbetet med kundrelationer ut?
b. Hur arbetar Ni för att säkerställa kundvärdet för era produkter?
c. Hur behandlar ni kundspecifika önskemål?
d. Sker det något uppföljningsarbete gällande era kunder?

IX

Leverantörer
a. Hur ser arbetet med Era leverantörer ut?
b. Kan Ni påverka Era leverantörers aktiviteter? – Hur?
c. Sker det något uppföljningsarbete gällande Era leverantörer?
Konkurrenter
a. Hur ser konkurrenssituationen ut på Er marknad?
b. Sker det någon kartläggning av Norden Machinery ABs konkurrenters aktiviteter?
a. Vägs det in i Er verksamhetsstyrning?
Övriga frågor
a. Har Du något annat att tillägga som Du anser kan bidra till vårt arbete?
b. Får vi återkomma till Dig om vi behöver ställa fler frågor?

Bilaga E Intervjuguide 3
a. Får vi använda Ditt namn när vi sammanställer intervjun?
b. Får vi spela in intervjun?
Allmänt
b. Berätta lite om Dig själv.
Norden Machinery AB – Vision, Mission & Mål
a. Beskriv Norden Machinery ABs övergripande målsättning?
b. Hur skulle Du beskriva att Norden arbetar för att uppfylla sin målsättning?
c. Hur nischar Ni er? (Differentierade eller Kostnadseffektiva)
i. Vilket kundsegment riktar ni Er mot?
d. Hur vill Du beskriva företagets utveckling i förhållande till Era konkurrenter?
e. Vad har Ni för mål med Er framtid?
Externa aktörer
Kunder
a. Hur ser arbetet med kundrelationer ut?
b. Hur arbetar Ni för att säkerställa kundvärdet för era produkter?
c. Hur behandlar ni kundspecifika önskemål?
d. Sker det något uppföljningsarbete gällande era kunder?
Leverantörer
a. Hur ser arbetet med Era leverantörer ut?
a. Kan ni påverka Era leverantörers aktiviteter? – Hur?

X

b. Sker det något uppföljningsarbete gällande Era leverantörer?
Konkurrenter
a. Hur ser konkurrenssituationen ut på Er marknad?
b. Sker det någon kartläggning av Norden Machinery ABs konkurrenters aktiviteter?
c. Vägs det in i Er verksamhetsstyrning?
Övriga frågor
a. Har Du något annat att tillägga som Du anser kan bidra till vårt arbete?
b. Får vi återkomma till Dig om vi behöver ställa fler frågor?

Bilaga F Intervjuguide 4
a. Får vi använda Ditt namn när vi sammanställer intervjun?
b. Får vi spela in intervjun?
Allmänt
a. Berätta lite om Dig själv.
Norden Machinery AB – Vision, Mission & Mål
a. Beskriv Norden Machinery ABs övergripande målsättning?
b. Hur skulle Du beskriva att Norden arbetar för att uppfylla sin målsättning?
c. Hur nischar Ni er? (Differentierade eller Kostnadseffektiva)
i. Vilket kundsegment riktar ni Er mot?
d. Hur vill Du beskriva företagets utveckling i förhållande till Era konkurrenter?
e. Vad har Ni för mål med Er framtid?
Externa aktörer
Leverantörer
a. Hur ser arbetet med Era leverantörer ut?
b. Kan ni påverka Era leverantörers aktiviteter? – Hur?
c. Sker det något uppföljningsarbete gällande Era leverantörer?
Övriga frågor
a. Har Du något annat att tillägga som Du anser kan bidra till vårt arbete?
b. Får vi återkomma till Dig om vi behöver ställa fler frågor?

Bilaga G Intervjuguide 5
a. Får vi spela in intervjun?

XI

b. Hur ser framtagandet av Excel-dokumentet med information om strategiska leverantörer ut?
a. Vilken information använder ni för att bygga databasen?
b. Vad används dokumentet till?
c. Informationsflöde mellan externa aktörer
a. Drar ni nytta av kompetenser från samarbetspartners?
b. Har ni insyn i era leverantörers kostnader?
d. Öppen informationsdelning
a. Delar ni med er av intern dokumentation till samarbetspartners?
e. Sker någon övervakning av leverantörernas kostnadskalkylering?

Bilaga H Intervjuguide 6
a. Får vi spela in intervjun?
b. Black Belt
a. Hur ser uppbyggnaden av programmet ut?
b. Hur ser processen ut specifikt för Norden Machinery AB?
c. Målkostnad vid produktutveckling
a. Upprättar Norden Machinery AB kostnadsramar vid framtagandet av en
ny maskinmodell?
d. Kundvärde
a. När ni utvecklar nya produkter så som 1000-taktaren, hur beaktas vilka
komponenter som ska ingå och vilket kundvärde de enskilda komponenterna tillför?
e. Arbetar ni för att säkerställa att samtliga medarbetare har incitament för att arbeta mot visionen?

Bilaga I Intervjuguide 7
a. Får vi spela in intervjun?
b. Black Belt
a. Hur ser uppbyggnaden av programmet ut?
b. Hur ser processen ut specifikt för Norden Machinery AB?
c. Agenter
a. Har ni en ersättningsmodellen ut för agenter?
d. Vilka kompetenser och aktörer utnyttjar ni i produktutvecklingen?

XII

e. Hur säkerställer ni att Norden machinery AB ligger före konkurrenterna?
f. Är detta vanligt inom branschen att nyutvecklade produkter ska vara applicerbara på gamla maskiner.
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