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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra hur ledningen i tre lantbrukskooperativ 

använder sig av verksamhetsstyrning, samt att analysera lantbrukskooperativens användande 

av verksamhetsstyrning utifrån modern verksamhetsstyrningsteori. Fallstudier har gjorts och 

datainsamlingen har skett genom intervjuer. En avgränsning har gjorts till att enbart behandla 

tre mejerier med olika storlek. Mejerier har valts eftersom mejeriernas standardiserade råvara 

underlättar en jämförelse företagen emellan. Undersökningsobjekten är Gefleortens, Milko 

och Arla Foods. Tre modeller inom verksamhetsstyrning presenteras, den av dessa tre valda 

modeller som vi ansåg representera verksamhetsstyrning bäst med hänsyn till syftet och 

fallföretagen var Jan Lindvalls modell, vilken ligger till grund för analysen.  

 

Slutsatserna visar att det nu råder en enhetlig syn på marknadsklimatet mejerierna emellan 

vilket har lett till fler samarbeten med andra mejerier och satsningar på dagligvaruhandelns 

”egna märkes varor” i och med ändrade konkurrensstrategier. Vi kan konstatera att om 

mejeriernas förmåga att anpassa sig till marknaden och dess omgivning skiljer sig, beror det 

inte på grund av olikartade syner på marknaden som helhet utan snarare på grund av 

differenser i de interna verksamheterna och mejeriernas respektive förhållande till 

omgivningen. Milko och Arla Foods produktions-kapacitetsstorlek leder till fler 

tillväxtmöjligheter än vad Gefleortens har med sin enda produktionsanläggning. Gefleortens 

ringa storlek och lokala inriktning medför att de är mer beroende av sina konkurrenters 

agerande än de övriga två. Vidare gäller att både Arla Foods och Gefleortens är betydligt mer 

ekonomiskt inriktade än vad Milko är, både när det gäller visionen och målen, men även när 

det gäller strategin. Detta är intressant eftersom fastställandet av målen och följaktligen 

strategin präglar hela styrningen. Milko har större fokus på ickefinansiella aspekter av 

verksamheten än vad både Arla Foods och Gefleortens. Det betyder att Milko kan anses ha en 

modernare styrning än de övriga två.  Det är intressant att det minsta företaget i vår 

undersökning, och som följaktligen borde ha lättast att anpassa verksamheten till 

omgivningen, finner det viktigt att ha korta strategiplaner för att kunna vara flexibla. Vi anser 

emellertid att detta beror på Gefleortens reaktivitet, eller snarare Milkos och Arla Foods 

proaktivitet. De sistnämnda kan av egen kraft bana väg och sätta trender på marknaden, 

medan Gefleortens ständigt tvingas att anpassa sig till marknaden. 
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1 Introduktion 
I kapitel ett ges en introduktion och bakgrund till ämnet verksamhetsstyrning inom 

lantbrukskooperativ. Därefter förs en problemdiskussion och motivering till varför ämnet 

behandlas. I kapitlet behandlas uppsatsens syfte samt de avgränsningar som är gjorda. 

Stycket avslutas med en motivering till valet av undersökningsobjekt. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Styrning 

I flertalet företag har framförhållningen och styrningen ökat i takt med att samhällets 

förändringstakt ökat. Genom styrning vill företagsledningen medverka till att företaget 

utvecklas på ett tillfredsställande sätt i ett långsiktigt perspektiv.1 

 

Begreppet styrning står för olika typer av åtgärder som syftar till att nå bestämda mål för en 

verksamhet. Beroende på typen av mål definieras olika styrningsbegrepp, exempelvis 

ekonomistyrning, verksamhetsstyrning eller finansiell styrning.2 Styrning kan även ses som 

det arbete ledningen utformar för att få organisationen att implementera den bestämda 

strategin. Enligt Anthony & Govindarajan består arbetet bland annat av följande processer: 

planering, samordning, kommunikation, utvärdering och beslutsfattande.3 Bergstrand 

definierar styrning som ett skapande av styrsystem så att rätt problem löses med rätt mål för 

ögonen.4 Enligt Lindvall är hänsynstagande gentemot omgivningen det viktigaste för ett 

företags styrning. Då alla företag är olika bör styrningen individuellt anpassas för varje 

företag så att hänsyn tas till dess omgivning, därmed ska strategin, organisationsstrukturen 

och styrsystemen kopplas samman med företagets omgivning.5 

 

Som det ses här ovan är begreppet styrning definierat inom forskningen på lite olika sätt, men 

ett utmärkande drag kan emellertid identifieras: styrning är det övergripande medlet som 

används i ett företag för att uppnå sina mål.  

 

                                                
1 Samuelson et al., 1996, s. 20 
2 Ibid. s. 20 
3 Anthony & Govindarajan, 2003, s. 4 
4 Bergstrand, 2003, s. 21 
5 Lindvall, 2001, s. 29 
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Begreppet ekonomistyrning har, om möjligt, en än mer otydlig definition än begreppet 

styrning. Paulsson definierar ekonomistyrning som: 

 

Ekonomistyrning omfattar planering och uppföljning av verksamheten mot 

ekonomiska mål. Det grundläggande mät- och registreringsinstrumentet för den 

ekonomiska styrningen i ett företag är redovisningen med uppföljning och 

rapportering.
6
 

 

Kullvén anser i sin tur att företagsledningen måste betrakta själva styrprocessen som en kedja 

av processer som är riktade mot ett specifikt mål. Enligt Kullvén är ekonomisk styrning 

processen att först identifiera, sen mäta och slutligen kommunicera ekonomisk information 

som möjliggör välgrundade beslut och bedömningar av informationsanvändare.7 Samuelsons 

definition av ekonomistyrning beror på vilka mål styrningen har i verksamheten. Men det kan 

konstateras att författaren anser att ekonomistyrning används då dess mål är av finansiell art 

eller av redovisningskaraktär.8 I boken Den nya ekonomistyrningen definieras 

ekonomistyrning ur ett traditionellt och ett modernt perspektiv. Den traditionella definitionen 

innebär att ekonomistyrning avser all planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där 

måttenheten är pengar. Den modernare definitionen har en bredare syn på verksamheten och 

dess styrning.9 Den lyder som följer: 

 

Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.
10

 

 

Begreppet ekonomistyrning och verksamhetsstyrning används ibland som synonymer. 

Traditionellt har ekonomistyrningen handlat om finansiella mått men i takt med samhällets 

utveckling har även icke-finansiella ekonomiska mått lyfts fram i styrningen, där exempelvis 

kundnöjdhet och lärande mäts.11 Det har framkommit i den moderna 

ekonomistyrningslitteraturen att ekonomistyrning mestadels handlar om renodlade finansiella 

aspekter på styrningen medan verksamhetsstyrning är mera knutet till icke-finansiella mått 

                                                
6 Paulsson, 1983, s. 68 
7 Kullvén, 2001, s. 2 
8 Samuelson et al., 1996, s. 20 
9 Ax et al., 2001, s. 64-65 
10 Ibid. s. 32 
11 Ibid. s. 14 
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och processer. I arbetslivet har därför synen på företagsstyrning alltmer gått från traditionell 

ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning.12 

 

Såväl inom traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning är informationen 

av central betydelse. Beslut tas emellertid inte enbart av chefen numera utan medarbetarna är i 

större utsträckning delaktiga i beslutsprocessen. Informationen måste därför spridas till så 

många som möjligt inom organisationen för att beslut ska kunna tas. Inom traditionell 

ekonomistyrning har det varit så att den högsta chefen har haft kontroll över informationen i 

företaget. Detta innebar ofta att informationen spreds till medarbetarna på ett standardiserat 

sätt. Tanken med den moderna verksamhetsstyrningen är att medarbetarna ska bli mera 

delaktiga i besluten. En större delaktighet och medvetenhet om exempelvis företagets 

styrverktyg innebär att acceptansen för de styrmedel som används då blir större.  Den 

förbättrade informationsteknologin ska underlätta för medarbetarna att inhämta relevant 

information, vilket leder till att de kan arbeta mera självständigt, företaget blir snabbare på att 

ta beslut och organisationen blir mera decentraliserad. Detta innebär i förlängningen att 

verksamhetens effektivitet ökar.13 

 

Eftersom marknader förändras i snabbare takt idag än tidigare är det ett måste för företagen att 

anpassa sig allt snabbare. Detta medför att det blir betydligt viktigare att planera för framtiden 

istället för att grunda beslut i nutid på historisk information. Styrning har så att säga gått från 

att vara reaktiv till att bli proaktiv, vilket har lett till att idag görs det fler antaganden om 

framtiden än vad företag gjorde förr och följaktligen leder detta till att företagen numera är 

bättre rustade för att anpassa verksamheten till olika framtida scenarion. Den tilltagande 

globaliseringen, den snabba framväxten av ny informationsteknik samt kunskapsarbetets 

ökade betydelse är faktorer som påverkar företaget på ett sådant sätt att traditionell 

ekonomistyrning visar sig vara otillräcklig. Ur denna brist uppstod behovet att utveckla en ny 

modern verksamhetsstyrning.14 

1.1.2 Lantbrukskooperativ  

Den kooperativa företagsformen uppstod då det fanns ett behov för producenter att ena krafter 

på marknader som misslyckats med att få fram varor och tjänster till prisvärda priser och 

accepterande kvantiteter. Ett kooperativ är en ekonomisk förening där medlemmarna äger 

                                                
12 Lantz, 2003, s. 15 
13 Lindvall, 2001, s. 146-147 
14 Ibid. s. 15 
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verksamheten, och följaktligen är ett lantbrukskooperativ en förening vars medlemmar agerar 

bland annat som ägare och producenter av lantbruksprodukter. Historiskt har 

lantbrukskooperativ stärkt förhandlingskraften och gett producenter tillgång till 

konkurrenskraftiga marknader.15 Lantbrukskooperativen har ansetts vara, liksom övriga 

kooperativ, ”bottom-up” organisationer där förändring initieras från lägre nivåer och upp. De 

har varit en förlängning av bondgården eftersom kooperativen har funnits till för att främja 

bönderna och få ut böndernas varor på marknaden, samtidigt som bönderna är delägare i de 

kooperativ som de säljer sina varor till. Detta har historiskt inneburit att den enskilda bonden 

har kunnat tjäna pengar även om kooperativen inte gjort det, eftersom avräkningspriset i vissa 

fall sätts till vad bönderna har fordrat utan att ta hänsyn till vad kooperativen egentligen kan 

klara av att betala.16 

 

Det rådande konkurrensklimatet har däremot lett till en förändring de senaste åren. Även om 

det fortfarande är så att bönderna är ägare av kooperativen har industrialiseringen och den 

ökade konkurrensen förändrat tankesättet för många av dagens bönder. Dagens kooperativ har 

blivit organisationer som styrs uppifrån, dvs. med en ”top-down” styrningskultur. Dagens 

krav på kostnadseffektivisering gör det omöjligt för kooperativ att fortsätta vara en 

förlängning av bondgården, eftersom kooperativet nu måste vara en vinstdrivande enhet för 

att bondgården ska vara det. Marknadskrafter har lett till att kooperativ utvecklas till att ha en 

mer strategisk inställning till marknaden. Kooperativ kan numera i viss mån välja effektivitet 

framför att enbart främja medlemmens önskan eftersom både medlemmen och kooperativet 

vet att det krävs att kooperativet är vinstdrivande för att producenten ska vara det.17 

 

I Sverige har medlemskapet inom den europeiska unionen inneburit att varuhandel, 

tjänsteutbyte och finansiell integration tilltagit markant de senaste åren. Detta gäller inte 

enbart handel inom Europa utan gäller även för handel med länder utanför unionen. 18 

Medlemskapet har även inneburit avregleringar som medfört att många företag har varit 

tvungna att göra stora omorganisationer och strategiförändringar för att anpassa sig till de nya 

marknadsförhållandena. Lantbrukskooperativen har inte enbart påverkats av avregleringar 

utan även både av en teknologisk utveckling samt nya trender inom företagens 

                                                
15 Ortmann & King, 2007, s. 43 
16 Hogeland, 2006, s. 67-79  
17 Ibid. 
18 Borg & Eklund, 2000, s. 529 
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produktområden. 19 De tidigare förhållandena för både de svenska lantbrukskooperativen och 

de europeiska var att de agerade på nationella oligopoliska marknader, med få aktörer inom 

var lands gränser med statisk konkurrens och liten internationalisering. Avregleringen har 

däremot medfört stora förändringar som under de senaste åren lett till en turbulent marknad 

som många av de svenska lantbrukskooperativen haft problem att anpassa sig till. Exempelvis 

har slakteriföreningarna förlorat marknader till både utländska producenter och investorägda 

svenska företag. En trolig förklaring till problemen är att lantbrukskooperativen inte helt 

lyckats ställa om sig från den skyddade marknaden, som de hade innan EU-inträdet. Under 

åren med nationell jordbrukspolitik fanns endast svaga drivkrafter i riktning mot 

effektivisering. År 1990 beslutade riksdagen att en avreglering skulle genomföras under en 

femårsperiod. Sveriges EU-ansökan kom emellertid emellan, varvid regleringsprocessen 

hejdades med argumentet om EU: s generösa jordbrukspolitik. När Sverige blev medlem i EU 

hade inte marknadsorienteringen inom det svenska lantbruket kommit långt. 

Lantbrukskooperativen var då dåligt anpassade till den internationella konkurrensen.20 

 

Lantbrukskooperativens produktion styrs av marknadsekonomiska principer. Det pågår en 

löpande strukturomvandling inom livsmedelsbranscherna i EU-länderna och de globala 

tendenserna smittar av sig märkbart. Detta ställer krav på god marknadsanpassning, vilket är 

en kontinuerlig process. Viss forskning anser att de exempel på misslyckanden inom den 

lantbrukskooperativa sfären, då företag ej har anpassat sig i tid till förändringar i omvärlden, 

beror på att de ofta har hållit fast vid en kooperativ ideologi.21 En ideologi som sätter 

medlemmen i fokus och därmed skapar en inneboende förändringströghet inom 

lantbrukskooperativ som försvårar marknadsanpassningen. Att medlemmen sätts i fokus är 

något som återfinns hos i stort sett samtliga företagsformer på ett eller annat sätt, men det som 

särskiljer lantbrukskooperativ är att kooperativens medlemmar har multidimensionella roller. 

De kan agera som ägare, leverantörer eller t.o.m. kunder. Den här ”kluvenheten” driver fram 

en ökad kommunikation mellan parter vid beslutsfattande. Dessutom bygger den kooperativa 

ideologin på en demokratisk grund vilket i viss forskning anses vara upphovet till trögheten.22  

 

Förändring är emellertid inget nytt för kooperativen. Det förhåller sig snarare så att 

kooperativen har sitt ursprung ur stora sociala förändringar och har genom åren lyckats reda 

                                                
19 Chaddad & Cook, 2004, s. 348 
20 Björklund & Nilsson, 2003, s. 46 
21 Ibid. s. 216 
22 Echeverri, 2006, s. 35 
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ut mängder med sociala och ekonomiska förändringar. Fram till slutet på 1960-talet ansågs 

kooperativ besitta en god förmåga att anpassa sig till omvärldens förändringar. Från 1970-

talets början utvecklade kooperativen en tröghet i förmågan att omvärldsanpassa 

verksamheten som beror på en identitetskris hos kooperativen. Viss forskning har emellertid 

en tendens att förklara kooperativens problem med en modell om marknadsmisslyckanden. 

Modellen indikerar att kooperativen är framgångsrika där övriga marknaden inte är det, 

samtidigt som modellen underförstått absorberar kooperativens eget ansvar i kooperativens 

marknadsmisslyckanden, genom att skylla på marknaden.23 En organisation som vill överleva 

i en föränderlig omvärld måste vara kapabel att förändra och omdefiniera produkterna eller 

servicen som organisationen producerar för att passa det som håller organisationen vid liv. I 

fallet kooperativ handlar det primärt om kooperativen och dess ledning, inte om omvärlden. 

Ansvaret ligger således hos kooperativen själva.24  

1.2 Problemdiskussion 

Företag som agerar på en föränderlig marknad med ökat tryck från utländska aktörer kräver 

effektiv styrning för att dämpa framtida ekonomiska kriser.25 Idag räcker det inte enbart med 

en anpassning till ändrade förutsättningar; ofta krävs det en framförhållning att ledningen i tid 

förbereder verksamhetsändringar genom verksamhetsstyrning. God verksamhetsstyrning står 

för olika åtgärder som syftar till att nå bestämda mål för en verksamhet.26 Begreppet har 

utvecklats med ambitionen att lösa många av de problem som traditionell ekonomistyrning 

inte har lyckats lösa, som i många fall har sitt ursprung i ändrade förutsättningar för företagen. 

Tidigare har styrningen i ett företag mestadels behandlat renodlade finansiella termer, men 

begreppet har under senare år fått en vidgad innebörd. Numera innefattar begreppet även 

ickefinansiella mätetal och en större medvetenhet om externa förhållanden.27 Vidare säger 

teorin att verksamhetsstyrningen bör vara anpassad till det aktuella företagets behov och 

styrfilosofi.28 Därmed finns det en bred syn på vad verksamhetsstyrning är och vilka medel 

som ska användas. Däremot finns det emellertid ingen generellt enad åsikt om hur en effektiv 

verksamhetsstyrning ska uppnås eller se ut. Det leder till att företagsledare fortsätter att 

exempelvis endast använda traditionell ekonomistyrning, dvs. exempelvis budgeten som det 

                                                
23 Stryjan, 1993, s. 14  
24 Ibid. s. 12-13 
25

 Singh, 2003, s. 444  
26 Samuelson et al., 1996, s. 19  
27 Ax et al., 2001, s. 3-16 
28 Lindvall, 2001, s. 22 
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främsta styrverktyget i sitt dagliga arbete även om den av många kritiker anses vara förlegad 

som styrverktyg då den grundar sig på historiska siffror och godtyckliga antaganden.29  

 

Den svenska livsmedelssektorn var den sektor som hade flest handelsbarriärer innan EU- 

medlemskapet, men har i dagsläget efter avregleringen fördubblat sin export och import sedan 

1990-talets början.30 Lantbrukskooperativen som agerar på denna marknad har varit vana att 

agera på nationella oligopoliska marknader och var dåligt anpassade för den internationella 

konkurrensen.31 Kan problemet med förändringströgheten och följaktligen problemet med 

marknadsanpassningen bero på att bönderna är ägare, leverantörer och kunder till samma 

företag? Eller beror förändringströgheten på låg konkurrens om medlemmar? Gränsen för det 

ansvar kooperativet har gentemot sina bönder är svårdragen och därmed kan den skapa den 

påstådda förändringströgheten.  Samtidigt är ju förändring, som vi tidigare skrivit, inte något 

nytt fenomen för kooperativen. Historiskt har lantbrukskooperativen genom åren lyckats reda 

ut mängder med sociala och ekonomiska förändringar.32 Forskning visar att 

lantbrukskooperativ är ständigt under utveckling och omstruktureringar. Inte minst har 

kooperativt företagande förändrats. Äldre, etablerade lantbrukskooperativ är, jämfört med 

nystartade, vanligen mer avlägsnande från den renläriga tolkningen av kooperativt 

företagande.33  

 

Därmed kan det frågas om dagens lantbrukskooperativ fortfarande kan anses ha en 

förändringströghet gentemot deras marknad eftersom många lantbrukskooperativ går med 

vinst. Exempelvis mejerikooperativet Milko har gått från ett negativt resultat till ett positivt de 

senaste åren.34 Den totala mängden producerad mjölk i Sverige har under de senaste 30 åren 

upprätthållits på samma nivå, trots att mjölkproducenterna har halverats i antal och trots den 

turbulenta miljön som mejerikooperativen huserar i. Den totalt sätt mättade marknaden i 

Sverige leder till att de svenska mejerierna endast kan få tillväxt genom sammanslagningar 

eller att ta marknadsandelar av andra mejerier. Det är av avgörande betydelse för en 

framgångsrik framtid för lantbrukskooperativen är rationella, effektiva och 

konkurrenskraftiga. För att nå framgång måste exempelvis mjölkbranschen och de enskilda 

mjölkproducenterna uppfatta omvärldsförändringarna och snabbt anpassa sig till nya 

                                                
29 Lindvall, 2001, s. 22 
30 http://www.sli.lu.se/project_detail.asp?project_id=22 2007-08-22 
31 Echeverri, 2006, s. 35 
32 Stryjan, 1993, s. 14  
33 Normark, 1994, s. 25 
34 Milkos årsredovisning 2005 
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förhållanden. 35 Eftersom mejeribranschen handskas med färskvaror är det svårt för dem att 

expandera då en expansion inte bara kräver nya produktionsanläggningar utan även 

leverantörer i dessa områden. Därmed är det oerhört viktigt att lantbrukskooperativens 

verksamhetsstyrning är modern och effektiv så att de är i fas med dagens marknad och har rätt 

produktutbud samt är kostnadseffektiva. Allt detta för att de effektivt ska kunna konkurrera 

och ge sina medlemmar högsta möjliga avkastning. Risken är annars att 

lantbrukskooperativen finner sig i en situation där medlemmarna väljer andra producenter för 

sina råvaror. En konsekvens kan i extremfall vara att lantbrukskooperativ med få 

produktionsanläggningar helt slås ut på grund av att medlemmarna lockas över till ett annat 

kooperativ med hjälp av högre avräkningspriser. Detta leder även till att de bönder som av 

någon anledning inte klarar av att byta lantbrukskooperativ får problem eller slås ut.  

 

Det har det skrivits mycket om verksamhetsstyrning, speciellt i varuproducerande företag.36 

Vi anser emellertid att den forskning om kooperativ som har bedrivits eller fortfarande 

bedrivs inte behandlar verksamhetsstyrning. Med tanke på de ovannämnda 

omvärldsfaktorerna som har medfört att en ny modern verksamhetsstyrning har uppkommit 

och med tanke på lantbrukskooperativens påstådda förändringströghet och speciella ägarform, 

ansågs det därmed att det vore intressant att undersöka lantbrukskooperativens 

verksamhetsstyrning. Nyttan med att undersöka ovanstående problem är att ge 

företagsledningar i lantbrukskooperativ en insikt om hur verksamhetsstyrning används och ser 

ut i liknande företag som deras eget. Även om verksamhetsstyrning sägs vara effektivast när 

den anpassas för var enskilt bolag, kan denna undersökning vara till nytta eftersom 

lantbrukskooperativ ofta har sina ursprung ur samma värderingar och historia samt samma 

ägarkonstruktion. Undersökningen leder förhoppningsvis till att lantbrukskooperativen lättare 

kan anpassa sig på ett effektivt sätt till dagens föränderliga marknad, samtidigt som de kan få 

nya kunskaper om olika styrmedel som används i dessa organisationer. Det är även av intresse 

för teoretiker att se om den nu rådande teorin inom verksamhetsstyrning har implementerats i 

lantbrukskooperativ, i vilken utsträckning den har det och om den behövs. 

 

                                                
35 Westberg, 2002, s. 9 
36 Se exempelvis: Marku & Persson, 2006 och Jönsson & Ohlsson, 2004 
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Därmed kommer följande huvudfråga ligga till grund i den föreliggande uppsatsen.  

• Hur ser lantbrukskooperativens verksamhetsstyrning ut? 

 

Utifrån denna fråga kommer även ett antal följdfrågor att försöka besvaras  

• Har lantbrukskooperativen några gemensamma drag i deras verksamhetsstyrning? 

• Är modern verksamhetsstyrning lämplig i organisationer som lantbrukskooperativ, 

med hänsyn till organisationernas storlek och specifika marknadsklimat? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra hur ledningen i tre lantbrukskooperativ 

använder sig av verksamhetsstyrning, samt att analysera lantbrukskooperativens användande 

av verksamhetsstyrning utifrån modern verksamhetsstyrningsteori. 

1.4 Avgränsning 

Vi valde att enbart studera mejerikooperativ eftersom de har en standardiserad råvara vilket 

därför underlättar en jämförelse företagen emellan. Dessutom skulle en jämförelse mellan 

företag inom olika delar av livsmedelssektorn bli för svår att göra eftersom branscherna ser 

alldeles för olika ut och därmed saknas legitimitet i den typen av jämförelse. Vi valde sedan 

att fokusera på mejeriföretag i olika storlekar för att se om storlek är en variabel som 

mejerierna måste ta hänsyn till i deras verksamhetsstyrning. Mejeriföretag kan, 

storleksmässigt sett till antal leverantörer, delas upp i 3 olika grupper.37 Den minsta gruppen 

har upp till 1 000 leverantörer, mellangruppen har upp till 2 000 leverantörer och den största 

gruppen har över 2 000 leverantörer. Därmed valdes Gefleortens Mejeriförening från den 

minsta gruppen, Milko från den mellersta och Arla Foods som är ensam i den största gruppen 

som undersökningsobjekt. Arla Foods är det största mejeriet och står för en absolut majoritet 

när det gäller produktion och i antalet leverantörer i Sverige. De är även internationellt stora, 

detta har medfört att vi valt att ta med ett delvis svenskägt företag som har majoriteten (ca 78 

procent av omsättningen38) av produktionen och försäljningen utanför Sveriges gränser i 

undersökningen. Milko har valts som undersökningsobjekt primärt för att det är en av de 

största helägda svenska mejeriföreningarna i Sverige. Gefleortens marknad är relativt liten 

jämfört med de andra valda undersökningsobjekten, likväl agerar företaget på en föränderlig 

marknad med krav på anpassning till sin omgivning. Gefleortens ansågs intressanta att 

                                                
37 Svensk Mjölk, 2000a 
38 Arla Foods, Annual Report, 2006 
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undersöka eftersom de är ett relativt litet lantbrukskooperativ som får känna på den allt 

hårdnande marknaden, även om de agerar på en lokal marknad. Trots att Gefleortens är ett 

litet mejeri har de ett högt avräkningspris vilket ytterligare förstärker företagsstorlek som en 

intressant variabel att ta hänsyn till.39 

 

                                                
39 http://www.gefleortensmejeri.se/mejeriet/mejeriet.htm 2007-09-17 
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2 Metod 

I kapitel två kommer det att redogöras för den metod som har valts till denna uppsats. 

Kapitlet börjar med att diskutera den metodologiska utgångspunkten. Därefter beskrivs valet 

av datainsamlingen, dvs. fallstudier och intervjuer. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

uppsatsens sekundärdata.  

2.1 Forskningsmetod 

Med tanke på uppsatsens syfte; att beskriva lantbrukskooperativens verksamhetsstyrning, 

ansågs det att en kvalitativ metod är bäst lämpad, då den kvalitativa ansatsen består av mjuka 

data som belyser teoretiska variabler eller kategorier. Genom öppna och flexibla intervjuer har 

det erhållits en förståelse av lantbrukskooperativens verksamhetsstyrning, sedan har det 

utifrån den informationen analyserat empirin med hjälp av teorin.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Fallstudie 

En fallstudie lämpar sig väl när forskarna ämnar undersöka hur och varför företagen gått 

tillväga som de gjort.40 I denna uppsats har det valts att studera tre lantbrukskooperativ, 

Gefleortens, Milko och Arla Foods. Med hänsynstagande till mejeribranschen ansåg vi att det 

lämpade sig med minst tre undersökningsobjekt, för att få en balans mellan djup och bredd i 

studien med hänsyn till mejeriernas storlek.41.  

 

En fördel med fallstudien är att den ger en nyanserad bild av ett komplext fenomen. En 

nackdel är emellertid att det är svårt att generalisera de slutsatser författaren kommit fram 

till.42 Vi har med ovanstående i åtanke varit försiktiga med att dra några generella slutsatser. 

Huvudsyftet med studien är inte att göra universella generaliseringar utifrån fallstudierna utan 

det är att öka förståelsen för verksamhetsstyrningen inom lantbrukskooperativen. 

2.2.2 Intervjuer 

En förutsättning för att få informationen som krävs för att uppnå syftet med denna studie har 

varit att genomföra intervjuer. En delvis strukturerad intervju har valts som intervjumetod i 

                                                
40 Yin, 1984, s. 1 
41 Svensk Mjölk, 2000a 
42 Christensen, 1997, s. 52 
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denna uppsats eftersom intervjuerna ämnar erhålla djupgående information om fallföretagens 

verksamhetsstyrning genom att uppmuntra respondenterna att komma med fördjupande 

information.43 Utifrån syftet ansåg vi att det var passande att ha detta förfarandesätt eftersom 

det gav utrymme för anpassning av frågorna under intervjuns gång. I intervjuerna har det 

utgåtts från vissa övergripande ämnen och sedan har det fastställts vissa frågor under varje 

övergripande ämne. Det har emellertid avvikits från dessa frågor vid behov, exempelvis när 

det har behövts någon förklaring eller vid följdfrågor. Svarsalternativen var öppna vilket 

innebär att struktureringsgraden kan anses vara låg i det avseendet. En relativt hög 

standardisering vid frågeställandet med utrymme för avvikelser samt en öppen struktur när det 

gäller svarsalternativen ger en delvis strukturerad intervju.  

 

De personer som intervjuats är: Anders Moverare, ekonomichef, och Gina Kylin, ansvarig för 

samordning av verksamhetsstyrningen i Sverige, från Arla Foods Consumer Nordic, Ulf 

Segerström, ekonomichef, från Milko, samt Ann-Helene Carlsson, ekonomichef, från 

Gefleortens mejerier. En kritisk granskning av informanternas svar har ständigt gjorts och 

eftersom uppsatsen tar upp ledningens synvinkel på verksamhetsstyrning är det viktigt att 

skilja på ledningens åsikter och informantens egen åsikt, vilket har efterfrågats i de fall detta 

varit oklart. Emellertid har respondenterna vid inhämtat information internt från andra 

personer för att i allra största mån säkerställa att det är ledningens åsikter som presenteras och 

inte deras personliga åsikter. Valet av intervjupersoner baserades på att det har bedömts att 

samtliga personer är ansvariga eller högst delaktiga vid utformningen och användande av 

fallföretagens verksamhetsstyrning. Ytterligare intervjuer än dessa hade enligt vår mening inte 

bidragit med tillräckligt ny information för att motivera en ytterligare intervju, istället valde vi 

att komplettera informationen med information från publika källor och information från 

företagens hemsidor. Vi har i samband med den inledande kontakten med informanterna 

presenterat frågorna och förklarat vad svaren kommer att användas till. Utöver detta har det 

kortfattat förklarats problembakgrunden för att informanterna ska kunna koppla ihop frågorna 

med ett större perspektiv. Under intervjuerna har det för att verkligen säkerställa att allt 

dokumenteras korrekt, förutom anteckningar, även gjorts bandning av alla intervjuer, och 

materialet har därefter gåtts igenom i efterhand med syfte att inte mista någon information. 

Respondenterna har även kontaktas per e-post eller telefon vid eventuella oklarheter i 

dokumentationen.  

                                                
43 Johannessen & Tufte, 2003, s. 98 
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2.3 Sekundärdata 

För att erhålla en helhetsbild av undersökningsobjekten har intervjuerna kompletterats med en 

rad olika sekundärdata. Det har mestadels bestått av företagsinternt material såsom 

verksamhetsplaner etc. samt information som fallföretagen publicerat på sin hemsida, 

exempelvis har årsredovisningar från 2001 och framåt används. 

 
Sekundärdata avseende teoridelen har samlats in genom allmän litteratur och 

forskningsrapporter om verksamhetsstyrning. För att hitta relevant litteratur och 

forskningsrapporter har bibliotekskatalogen Miks för litteratur och Google Scholar, Business 

Source Elite samt JSTOR för forskningsrapporter använts. De sökord som har använts i olika 

kombinationer och som även har översatts till engelska är bland andra: verksamhetsstyrning, 

lantbrukskooperativ, styrning, mejerier, marknad och styrverktyg. Vi har kontinuerligt haft ett 

kritiskt öga gentemot det som läst vilket har medfört att vissa teorier och forskningsrapporter 

har varit tvungna att plockas bort på grund av att de ansågs vara för subjektiva. Från 

fallföretagens årsredovisningar och annat material har det endast implementerat exempelvis 

organisationskartor och redogörelser för vision och affärsidé eftersom företag kan vara 

benägna att ge en alltför positiv bild av det egna företaget. 
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3 Teori 
I kapitel tre kommer inledningsvis tre verksamhetsstyrningsmodeller att presenteras. 

Modellerna kommer att beskrivas kortfattat för att ge en teoretisk överblick i hur de mest 

vanliga styrmodellerna ser ut. Sedan kommer motivering till valet av den styrmodell, Jan 

Lindvalls, som vi finner lämpligast och som ligger till grund för empirin och analysen. 

Därefter görs en utförligare genomgång av Lindvalls modell och det som är väsentligt med 

hänsyn till verksamhetsstyrning inom lantbrukskooperativ  

3.1 Verksamhetsstyrningsmodeller 

Den första modellen är hämtad från Controllerhandboken. Den tar sin utgångspunkt i hur 

styrningen byggs upp utifrån olika förändringsfaktorer. Modellen visar på att styrningens 

olika beståndsdelar och perspektiv samverkar och är beroende av varandra. En förändring i ett 

företags organisationsstruktur leder till en anpassning i styrsystemen och vice versa. Dessa två 

komponenter sammanstrålar sedan i vad som i modellen kallas för verksamhet. 

 

Figur 1: Styrmodell hämtad från Controllerhandboken
44 

 

Genom användning av styrsystem antas aktuella och bestämda frågor få sin lösning.  Om 

samtliga aktörer agerar enligt styrsystemet, dvs. att de agerar funktionellt, erhålls ett sådant 

resultat. Styrsystemen innefattar alla ickeorganisatoriska åtgärder som företaget använder sig 

av för att styra verksamheten. Exempelvis strategifrågor, verksamhetsplaner, operativ styrning 

ryms inom styrsystemen. För att styrsystemen ska fungera funktionellt krävs det att 

företagsledningen skapar en förståelse inom företaget av de modeller som används.45 

 

Organisation avser val av struktur, fördelning av beslutsrätt och metoder för att samordna 

verksamheterna. Med struktur avses främst de operativa strukturerna av exempelvis typen 

                                                
44 Samuelson, 2001, s. 41 
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funktionsorganisation och matrisorganisation, men även exempelvis graden av 

vertikal/horisontell integration. Fördelningen av beslutsrätt torde ligga i linje med vald 

struktur, men beslutsrätten kan inom denna ram fördelas ytterligare.46 I utformningen av 

organisationen måste företagen ta hänsyn till den situation de befinner sig i, främst faktorer 

som verksamhetens teknologi och graden av turbulens och osäkerhet i omgivningen bör 

beaktas. Båda dessa delar är i sin tur beroende av hur ledningen vill styra verksamheten. I 

princip kan det sägas att en ledningsfilosofi karakteriseras av hur ledningen betonar olika 

styrmedel och deras inriktning: informella och formella styrmedel, organisatoriska aspekter 

eller styrsystem. Här skiljer modellen mellan två grundformer för styrning: (1) Styrning i 

efterhand och (2) styrning genom framförhållning.47   

 

Den andra modellen, som hämtas från boken Den nya ekonomistyrningen, menar att 

ekonomistyrningen är till för att uppnå de strategiska målen. Först fastställs de strategiska 

målen och utifrån de växer styrningens olika delar. När företagets strategi formulerats behöver 

företagets huvudmål brytas ned i mindre delmål. Det är just nedbrytningen och 

operationaliseringen av strategin som utgör utgångspunkten. De av dessa delmål som riktas 

mot ekonomiska mål faller inom ramen för ekonomistyrning.48 

 
Figur 2: Styrmodell hämtad från Den nya ekonomistyrningen

49 

 

Ekonomistyrningens uppgift är det som görs för att styra verksamheten mot de fastställda 

målen, exempelvis framtagande av beslutsunderlag, planering, uppföljning, kommunikation 

etc. De verktyg som används i ekonomistyrningen för att genomföra uppgifterna kallas i 

modellen för styrmedel och dessa är:50  

• Formella styrmedel så som exempelvis budgetering och internprissättning. 

                                                                                                                                                   
45 Samuelson, 2001, s. 23-27 
46 Samuelson, 1991, s. 22 
47 Samuelson, 2001, s. 22, 29 
48 Ax, 2005, s. 82 
49 Ibid. s. 83 
50 Ibid. s. 83-84 
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• Organisationsstruktur så som exempelvis organisationsform och ansvarsfördelning. 

• Mindre formaliserade styrmedel så som exempelvis företagskultur och lärande. 

 

Den tredje modellen är hämtad ur Jan Lindvalls bok Verksamhetsstyrning – Från 

ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. Modellen har sin utgångspunkt i företaget 

och dess omgivning. För att kunna styra företaget i denna omgivning krävs det att företaget 

agerar i de sammanhängande begreppen strategi – organisationsstruktur – styrsystem. Med 

sammanhängande menas att om en aspekt ändras så måste de övriga anpassas, både inom 

företaget och externt till omgivningen. Även om en total anpassning är svår är det ändå ett bra 

ideal.51 

 

Figur 3. Styrmodell hämtad från Verksamhetsstyrning - Från ekonomistyrning…
52 

 
Modellens samtliga aspekter är nödvändiga för en effektiv styrning, men vikten ligger främst 

på den ekonomiska information som erhålls ur styrsystemet. Företagets strategi och 

organisationsstruktur är emellertid av stor vikt för hur informationen omtolkas till kunskap.53 

Modellen tar hänsyn till ett bredare styrperspektiv. Den utvidgade synen på styrbegreppet ger 

utrymme för samspelet mellan strategi och styrsystem, strukturella aspekter av företagets 

styrsystem samt ett hänsynstagande gentemot styrningens idédimension. Med detta menas att 

konkreta styråtgärder och tekniker är beroende av företagets ledningsfilosofi. Företagets 

ledningsfilosofi uttrycker en lokal uppfattning om hur styrningen ska vara utformad inom det 

aktuella företaget.54 

3.2 Val av modell 

Som teoretisk grund kommer Jan Lindvalls modell att ligga. Controllerhandbokens modell är i 

det stora hela väldigt lik Lindvalls dito. Samma delar återfinns och principen om balans och 

samband mellan delarna genomsyrar båda modellerna. Däremot anser vi att det saknas 

                                                
51 Lindvall, 2001, s. 29 
52 Ibid. s. 28 
53 Ibid. s. 29 
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möjlighet för återkoppling i Controllerhandbokens modell efter att man kommit till 

måluppfyllelse, vilket återfinns i Lindvalls modell där alla delarna befinner sig i balans i en 

ständigt löpande process. Lindvalls modell ger på så sätt utrymme för revidering av de 

uppsatta målen, något som ständigt måste göras i alla branscher med ständiga 

marknadsförändringar, däribland lantbrukskooperativ och specifikt mejerier. Ax modell å 

andra sidan beskriver inte den moderna verksamhetsstyrningen på ett tillfredsställande sätt 

utan fokuserar främst på traditionell ekonomistyrning. Begreppet ekonomistyrning saknar den 

helhetsförståelse som begreppet verksamhetsstyrning innehar. En annan faktor som påverkar 

är att alla delarna i Ax modell inte har en ständig koppling till varandra. Däremot anser vi att 

Ax modell beskriver ekonomistyrningsprocessen ur ett kortsiktigt perspektiv på ett 

tillfredsställande sätt men återkoppling och långsiktigt perspektiv på styrning saknas i 

modellen, vilket är en faktor som poängteras i Lindvalls modell.  

 

En annan aspekt i valet av verksamhetsstyrningsmodell är omgivningens påverkan på ett 

företags verksamhet. Här tycker vi att Ax modell brister eftersom modellen saknar 

omgivningsperspektivet, vilket är väsentligt för studien eftersom lantbrukskooperativens 

omgivning har genomgått stora förändringar som påverkat konkurrensen, sammansättningen i 

branschen etc. Här finner vi att Lindvalls modell lägger stor vikt vid omgivningens påverkan 

på företagen.  

 

Vi har emellertid valt att göra ett tillägg i Lindvalls modell och det är ett avsnitt om 

kopplingen mellan styrningen och ägandeformen. Vi tycker att det är väsentligt att se hur 

lantbrukskooperativen ser på sin styrning och hur ägandeformen påverkar deras styrning. 

Detta tillägg kommer vi att basera utifrån avsnittet om tidigare forskning.  

3.3 Lindvalls modell 

Nedan kommer de beståndsdelar som ingår i Lindvalls modell att beskrivas mer djupgående. 

3.3.1 Omgivningen 

Enligt det allmänt rådande synsättet definieras företagets omgivning utifrån den produkt 

företaget säljer. Beroende på produktens beskaffenhet framträder leverantörer, kunder och 

andra intressenter. Tillsammans skapar dessa krafter de förhållanden som råder inom den 

aktuella industrin.55 Det har emellertid riktats kritik mot detta synsätt och den är att det varken 

                                                                                                                                                   
54 Lindvall, 2001, s. 29-30 
55Ibid. s. 36 
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finns tydliga gränser mellan företaget och dess omgivning, eller tydliga industrigränser 

(branschgränser). 56 Denna kritik stämmer in på lantbrukskooperativ eftersom de exempelvis 

särskiljer sig från andra företagsformer då medlemmarna har multidimensionella roller och 

kan agera som ägare, leverantörer eller till och med kunder, vilket leder till att gränser var 

företaget börjar och slutar är svår att dra. Ovanstående kritik grundas på den konvergens som 

allt fler industrier präglas av, vilket leder till förändrade spelregler som i förlängningen leder 

till ändrade konkurrensstrategier.57 För lantbrukskooperativ syns detta tydligt framförallt på 

mejerimarknaden där aktörerna konkurrerar med en homogen råvara och där 

sammanslagningar och ökade samarbeten är ett vanligt fenomen. I den aktuella debatten 

framkommer det även att synen på omgivningens dynamik förändras. I motsats till den 

tidigare synen på omgivningen där det antogs råda stabilitet, påtalas det istället förekomsten 

av drastiska och snabba förändringar. Därför gäller det att organisationerna själva ifrågasätter 

sina etablerade konkurrensfördelar för att kunna vara innovativa och proaktiva.58 

3.3.2 Ledarskap och ledningsfilosofi 

Lantbrukskooperativ har tidigare varit ”bottom-up” organisationer, men dagens företagsklimat 

har resulterat i att organisationerna har fått en ”top-down” styrningskultur, där bonden har 

mindre att säga till om. Styrningen i ett lantbrukskooperativ är därmed beroende av hur 

ledningen vill styra verksamheten, dvs. ledningsfilosofin. Ett viktigt element av 

ledningsfilosofin är valet av styrmedel: om formella styrsystemet framhävs eller om ledningen 

vill styra genom personliga kontakter. Ett annat grundläggande element som präglar olika 

ledningsfilosofier är vilken grad av styrning som tillämpas. Mål- och direktstyrning ses som 

två extrempunkter. Vid målstyrning fastställs övergripande mål som medarbetarna har fria 

händer att uppnå. Vid direktstyrning ger ledningen en detaljerad handlingsplan för den 

framtida verksamheten. Även om varje organisation bör välja sin styrningsgrad utifrån 

behoven av den egna verksamheten, så ligger målstyrning mer i linje med modern 

verksamhetsstyrning än vad direktstyrning gör.59 Det finns även mellanformer som 

exempelvis ramstyrning där medarbetarna har stor frihet att handla inom vissa uppställda 

ramar. Det går även att skilja mellan två syner på styrning:60 

• Styrning i efterhand, reaktivitet, vilket innebär att företaget anpassar sig efter 

utvecklingen runt företaget på exempelvis marknader och inom teknologier. 

                                                
56 Echeverri, 2006, s. 35 
57 Lindvall, 2001, s. 36-37 
58 Ibid. s. 37 
59 Ibid. s. 166 
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• Styrning genom framförhållning, proaktivitet, vilket innebär att företaget gör 

bedömningar om den framtida utvecklingen rörande teknologi, produktutveckling etc.  

 

Det finns inget fastställt krav på vilken av de olika synerna som ska användas för en optimal 

styrning. En naturlig lösning är ofta att sträva mot en kompromiss mellan dessa: att planera 

med rimliga insatser och att följa upp skeenden snabbt och effektivt.61 

3.3.3 Organisationsstruktur  

Varje föreställning kring företagets styrning måste beaktas ur en organisatorisk aspekt. Hur 

styrningen ser ut är beroende av organisationens utformning.62 Olika företag kräver olika 

organisationsformer. En organisationsform omfattar följande:63 

• Utformning och organisering av arbetsuppgifter och arbetsprocesser 

• Fördelning av ansvar i processer 

• Fördelning av beslutsrätt och befogenheter i uppgifter och processer 

• Reglering av förhållandet mellan chefen och anställda 

• Styrning och samordning av uppgifter och processer 

 

Valet av organisationsstruktur är i sig en viktig styråtgärd. Härmed bestäms arbets- och 

ansvarsfördelningen i företaget.64 Det viktigaste för lantbrukskooperativen är fördelningen av 

ansvar, besluträtt och befogenheter samt hur förhållandet mellan chefen och de anställda 

regleras. Genom att ansvaret fördelas blir varje person i organisationen ansvarig för den del 

som han/hon ansvarar för. Detta skapar en differentierad organisation, vilket är en 

nödvändighet för att hantera den osäkerhet lantbrukskooperativ möter. 

3.3.4 Strategi, vision och affärsidé 

Företagets styrning består av en analytisk idédimension som står i kontrakt till den materiella 

strukturella sidan. Den hårdnande konkurrensen som många företag upplever leder till att det 

läggs mer tid på strategin. Det är inte enbart företagets högsta chefer som ska ha insikt i det 

utan det anses numera vara viktigt att även medarbetarna vet varför de gör en viss uppgift.65 

När strategibegreppet började användas inom företagsekonomin var det främst i betydelsen att 

                                                                                                                                                   
60 Samuelson et al., 1996, s. 42 
61 Ibid. 1996, s. 43 
62 Lindvall, 2001, s. 90 
63 Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 143 
64 Ibid. s. 144 
65 Lindvall, 2001, s. 64-65 
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strategin var ett hjälpmedel för att uppnå målen. Målformulering är emellertid en naturlig del i 

strategiarbetet och därför ska företag ägna sig åt både strategin och målen. På senare år har 

strategibegreppet kommit att förknippas med konkurrensfördelar, positionering och 

resursfördelning.66 Vad som vanligtvis avses med strategi blir följaktligen ett 

sammanhängande handlingsmönster som lantbrukskooperativen ska använda sig av för att 

utnyttja företagets resurser på bästa sätt och därmed skapa konkurrensfördelar, förbättra 

positionering och effektivisera resursfördelningen i syfte att uppnå sina mål.  

 
Affärsidén består ofta av ett övergripande syfte och en övergripande uppgift. Den ger 

organisationen en identitet och för att den ska genomsyra hela organisationen krävs det att 

identiteten sprids både inom och utom organisationen. En vision är ett möjligt och önskvärt 

framtida tillstånd för företaget, som emellertid tar sitt avstamp i nutiden.67 Dessa begrepp kan 

i en viss mening anses utgöra företagets övergripande mål, och utifrån de fastställda målen 

kan företaget börja fundera på hur styrningen och organisationen ska vara utformad.68 Det är 

därmed viktigt att affärsidén och visionen är sprid genom hela organisationen så att alla 

arbetar mot samma sak.  

3.3.5 Styrsystem 

3.3.5.1 Budgetstyrning  
En av de traditionella modellerna för att genomföra styrning i ett företag är genom 

budgetstyrning. En budget är ett handlingsprogram för hela företaget med mål och 

handlingsramar för företagets olika resultatenheter. Budgetprocessen består av tre faser: 

budgetplanering, löpande styrning och budgetuppföljning.69  När budgeten upprättas försöker 

företagen att beakta alla viktiga händelser som kan komma att inträffa och påverka 

budgetåret. Vissa företag garderar sig mot förändringar genom att om det inträffar händelser 

som gör budgeten inaktuell justera den fasta budgeten för den delen av året som återstår till en 

reviderad budget.70 Budgeten kontrolleras av en uppföljning som görs efter budgetperiodens 

slut. Detta är ett sätt för ledningen att titta på olika avdelningars och personals effektivitet och 

prestationer.71  

 

                                                
66 Samuelson et al., 1996, s. 130-131 
67 Ibid. s. 134 
68 Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 113ff 
69 Hedström & Kolbäck, 1999, s. 7-9 
70 Bergstrand & Olve, 1996, s. 100 
71 Hedström & Kolbäck, 1999, s. 8-11 
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För att få en effektiv budget bör lantbrukskooperativen planera sin budget utifrån både externa 

och interna faktorer som påverkar företaget. Om de anser sig ha svåra förutsättningar för sin 

verksamhet bör budgetarbetet vara mer centralstyrt och endast involvera de högsta cheferna.72 

Ska budgeten fungera och skapa engagemang och delaktighet bör de välja en metod kallad 

”bottom up”, vilket innebär att även lägre stående chefer får vara med att skapa budgetmål.73 

För att de ska få en effektiv uppföljning måste information samlas, redigeras och distribueras 

ut till berörda parter. Informationen ska spridas till så många som möjligt inom 

lantbrukskooperativen, då budgetstyrningen bör ske så nära processerna som möjligt.74 

 
3.3.5.2 Benchmarking  
Benchmarking innebär att företag eller delar av företag sätter sin verksamhet i relation till 

andra, benchmarking = fixpunkter.75 Fixpunkterna kan vara såväl andra företag som delar av 

det egna företaget. Benchmarking handlar om att göra jämförelser, låta sig inspireras av 

andra, att lära och att ta efter i syfte att förbättra och effektivisera den egna verksamheten. 

Grundsynen inom benchmarking är alltså att andra besitter kunskap som på ett eller flera sätt 

kan bidra till att den egna verksamheten kan förbättras. De vanligaste tre huvudinriktningarna 

inom benchmarking är intern benchmarking där fokus ligger på det arbete som utförs inom ett 

företags enheter, konkurrensinriktad benchmarking där fokus riktas mot de företag som 

konkurrerar på samma marknader och följaktligen om samma kunder, samt funktionsinriktad 

benchmarking där det fokuseras på externa företag som anses vara framstående och inte 

nödvändigtvis konkurrenter. 76 

  

3.3.5.3 Internprissättning  
Där delar av ett företag har ett delat ansvar för produktutveckling, tillverkning och 

marknadsföring krävs ett internprissättningssystem för att dessa segment ska bli tilldelade 

vinstansvar. Internprissättningen bör vara likvärdig med det pris som skulle sättas om 

produkten såldes till utomstående kunder eller köpas från utomstående leverantörer. Priset ska 

sedan justeras för kostnader som inte uppstår vid intern handel. Syftet med internprissättning 

är bland annat:77 

• Det ska förse varje segment med den relevanta informationen som behövs för att 

bestämma den optimala kompromissen mellan företagskostnader och intäkt.  

                                                
72 Bergman et al., 2005, s. 31 
73 Anthony & Govindarajan, 2003 s. 385 
74 Hedström & Kolbäck, 1999, s. 11 
75 Rylander & Wänqvist, 2004,  s. 15 
76 Karlöf, 1996,  s. 14, 38-43 
77 Ibid. s. 227 
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• Det ska hjälpa till att mäta den ekonomiska prestationen i de olika resultatenheterna. 

• Motivera ledningen att göra rätt beslut. 

 

Jämfört med andra företag kan lantbrukskooperativens avräkningspris till deras medlemmar 

ses som en form av internprissättning då bönderna är en stor del av produktionskedjan. 

Därmed bör lantbrukskooperativens internprissättning vara mer omfattande och spela större 

roll än i andra företag eftersom det är genom avräkningspriset som medlemmarna i ett 

lantbrukskooperativ får största delen av sina intäkter. I snitt har det avräkningspriset för de 

svenska mejerierna legat på samma nivå mellan 1995-2003, däremot har avräkningspriset från 

och med 2004 avvikit från den tidigare stadiga nivå och detta är en kostnadseffektivisering 

från mejeriernas sida.78  Det är emellertid problematisk att se avräkningspriset som en form av 

internprissättning eftersom bönderna inte är en resultatenhet med vinstansvar för mejeriet. 

 
3.3.5.4 Nyckeltal 
Nyckeltal är ett sammanfattande index över förhållanden och är tal som företaget intresserar 

sig för. Oftast skapas ett perspektiv genom att en jämförelse görs med en relevant 

jämförelsebas, vilket gör att nyckeltalet blir en kvot.79 Det är viktigt att lantbrukskooperativen 

inser att nyckeltalet måste sättas in i ett sammanhang och att det endast är en reduktion av 

verkligheten. Det är därmed viktigt för dem att de använder sig av nyckeltal som bland annat 

är enkla att förstå, att det är enkelt att se hur värdet kan förbättras, att de är relevanta för 

verksamheten samt att de är jämförbara.80 

 
3.3.5.5 Balanced scorecard 
Tanken med balanced scorecard är att företagets strategi enklare ska kunna implementeras i 

verksamheten och att modellen ska utgöra ett ökat stöd för lärande och utveckling i företaget. 

Dessa två aspekter anses vara förbisedda i traditionell ekonomistyrning. Det mest konkreta 

bidraget med balanced scorecard är att uppmärksamheten med att mäta företagets verksamhet 

riktas mot fler perspektiv än det enbart ekonomiska, men det har med tiden blivit uppenbart 

att verksamheter med komplexitet behöver beskriva verksamheten i fler perspektiv. Samtidigt 

som fler perspektiv lyfts fram, så betonas ändå vikten av att antalet perspektiv och mätningar 

bör hållas nere på grund av risken att för mycket information skapas. De perspektiv som lyfts 

fram med grundmodell av balanced scorecard är:81 

                                                
78 http://www.svenskmjolk.se/ImageVault/Images/id_463/scope_128/ImageVaultHandler.aspx 2007-12-15 
79 Catasùs et al., 2001, s. 2 
80 Ibid. s. 33ff 
81 Lindvall, 2001, s. 210-218 
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Kundperspektivet som uppmärksammar företagets yttre effektivitet. Tidigare har kundfokus 

enbart handlat om intäkter, men nu ges det möjligheter att identifiera kvalitativa aspekter av 

verksamheten, exempelvis vad kunden uppskattar.  

 

Processperspektivet har avsikten att uppmärksamma och understödja företagets strävan efter 

inre effektivitet. Detta perspektiv ökar möjligheten att beakta de interna aspekter i 

verksamheten som måste fungera bra så att både kunder och ägare är nöjda. Exempel på vad 

som kan utgöra nyckelfaktorer är ledtider, stabilitet och kvalitet i processerna. 

 

Utvecklingsperspektivet ska motverka den kortsiktighet som vanligtvis återfinns i ett företag 

med traditionell styrning. Det är viktigt att driva företagens utveckling framåt, både i 

produktivitet och i effektivitet. Utöver detta bör företagen dessutom lära nytt och annorlunda 

för att bättre möta kundernas behov. 

 

Det Finansiella perspektivet behandlar mätningar såsom i den traditionella styrningen. 

Däremot bör hänsyn tas till företagets strategiska situation och att ökad uppmärksamhet bör 

riktas mot företags riskbild där den bör identifieras och utvecklas. 

 

Ett balanced scorecard måste emellertid inte nödvändigtvis innehålla fyra perspektiv. Fler 

perspektiv kan läggas till om det finns en stark relation mellan perspektivet och företagets 

strategi. I Sverige har det utvecklats en praxis att införa ett separat medarbetarperspektiv, 

vilket uppmärksammar medarbetarnas betydelse för företaget. För lantbrukskooperativ kan 

detta innebära att de exempelvis har ett medlemsperspektiv som lyfter fram medlemmarna. 

Det är däremot viktigt att de är medvetna om riskerna med att använda alltför många 

perspektiv. Exempelvis kan det annars uppstå informationsöverhettning.82  

 
3.3.5.6 Belöningssystem 
Belöning kan ses som arbetsgivarens sätt att visa uppskattningar socialt eller ekonomiskt 

utöver normal ersättning. Syftet med belöningar är att uppnå motivation genom att uppmuntra 

ett visst beteende.83 Belöningar är bevis på väl utfört extraordinärt arbete. Belöningen är alltså 

inte kontinuerlig utan är direkt knuten till en viss utförd prestation.84 De ska främst användas 

                                                
82 Kaplan & Norton, 1999, s. 34 
83 Gröjer & Gröjer, 1988, s. 12-13 
84 Alm & Paul, 1991, s. 20-21, 24 
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som ett incitament till effektivare arbete.85 De ska även finnas till för att försöka skapa en 

starkare gemenskap eller kanske att behålla kompetent personal.86  

3.3.6 Tidigare forskning, om styrning och ägarformen87 

I sin studie Kan kooperationen klara konkurrensen? – Om marknadsorientering i 

livsmedelssektorn analyserar Jerker Nilsson och Thomas Björklund hur de svenska 

lantbrukskooperativen kan klara konkurrensen. De utgår från att lantbrukskooperativens 

strategier måste anpassas till marknadernas krav, men också att företagens 

organisationsuppbyggnad måste anpassas till marknadsstrategierna. I den första relationen 

hävdar de att företagen klarar sig väl, men att det går trögare med den senare. De slutsatser 

Nilsson & Björklund kommer fram till är att de svenska lantbrukskooperativen kan klara 

konkurrensen, men att det emellertid måste finns en överensstämmelse mellan företagens val 

av marknader, marknadsstrategier och organisationsstruktur. De menar även att 

misslyckanden inom den lantbrukskooperativa sfären har som tema att företagen inte anpassar 

sig i tid till förändringar i omvärlden. Nilsson & Björklund menar att om lantbrukskooperativ 

ska ha ett värde, måste de kunna anpassa sig till ständigt föränderliga omvärldsförutsättningar. 

Även om omvärlden blir allt mer heterogen, allt eftersom internationaliseringen fortgår sker 

förändringar allt snabbare och därmed måste företagen anpassa sig oftare och allt snabbare. 

Nilsson & Björklund anser att kooperativen har varit bra med att anpassa strategierna till 

marknaden men att anpassa organisationen till strategierna har varit mera problematiskt. Detta 

indikerar på att kooperativens största problem med att anpassa sig till omvärlden beror på 

deras interna anpassning mellan två fenomen. De viktigaste för framtidens 

lantbrukskooperativ är inlärnings- och omställningsförmåga, flexibilitet och dynamik. Det är 

här kopplingen till styrning kommer in. Med en effektiv verksamhetsstyrning skulle dessa 

problem undslippas, eller i varje fall lindras betänkligt. Det är därmed intressant att se hur 

ledningen ser på hur den kooperativa ägandeformen påverkar organisationen och sin styrning. 

Vi kommer därmed att fråga hur ägandeformen påverkar styrningen, med tanke på 

föränderligheten som präglar livsmedelsbranschen samt förändringströgheten som 

lantbrukskooperativ anses inneha. 

 

 

 

                                                
85 Bruzelius & Skärvad, 1995, s. 238 
86 Svensson & Wilhelmson, 1991, s. 10 
87 Björklund & Nilsson, 2003 
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4 Empiri 
I detta kapitel redogörs resultatet från de intervjuer som är gjorda. Empirin presenteras 

utifrån den struktur den valda styrmodellen innehar.  

4.1 Arla Foods 

Arla Foods är en ägs av ca 10 000 mjölkbönder i Sverige och Danmark. Arla Foods 

är Europas största kooperativa mejeriföretag, i antal producerade mjölkkilon. Företagets 

produktion motsvarar ungefär 80 procent av den totala mjölkproduktionen i Sverige och 

Danmark. Arla Foods agerar främst inom Europa där hemmamarknaderna är Sverige, 

Danmark och Storbritannien, men Arla Foods exporterar även produkter till över 100 

länder. Historiskt sett har Arla Foods agerat enbart i Sverige men i och med 1990-talets 

avregleringar har Arla Foods växt internationellt och mycket av sin verksamhet har numera 

fokuserats i Storbritannien vilket även har blivit Arla Foods största marknad. 

4.1.1 Omgivningen 

Arla Food känner av det ökade konkurrenstrycket. Vilket lyser igenom på de senaste årens 

årsredovisningar. I årsredovisningarna syns det att Arla Food har haft en allt tuffare 

konkurrens under 2000-talet, med ökad internationell konkurrens och ökat tryck från 

matkedjorna är de främsta anledningarna till ett hårdare affärsklimat.  Däremot anser 

respondenterna att en fördel med att konkurrera inom mejeribranschen är att Arla Foods 

producerar färskvaror som kräver kylda varor vilket begränsar den internationella 

konkurrensen betänkligt. Detta innebär att Arla Foods konkurrerar främst med de mejerier 

som befinner sig i de länder där Arla Foods har verksamhet.  

 

De senaste åren har dagligvaruhandeln börjat ställa allt mer krav på sina leverantörer. Willys 

sa exempelvis upp sitt avtal med Arla Foods och valde istället att ta in mjölk från den så 

kallade mjölkalliansen, vilka består av Milko, Skånemejerier och Valio. Därmed tappade Arla 

Foods 20 procent av den svenska marknaden. De avregleringar som marknaden har genomgått 

har lett till att den historiskt geografiskt uppdelade marknaden numera har förändrats. Numera 

sker leveranser över hela landet och därmed växer de olika mejerierna på andras mejeriers 

bekostnad. Internationellt syns även denna utveckling eftersom dagligvaruhandelskedjor så 

som Royal Ahold, där ICA ingår, har höjt sina ambitioner och krav. De pressar sina 

leverantörer, vilket exempelvis har lett till att inköpspriset på mjölk för Arla Foods i Sverige 
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stått stilla de senaste två åren. Detta har intensifierat kampen om dagligvaruhandelns egna 

märkesvaror (EMV)88. 

 

Arla Foods har tidigare i Sverige haft samarbeten med andra konkurrerande mejerier, bland 

annat Milko, om produktion av vissa varumärken. Exempelvis varumärken som Bregott och 

Yoggi har producerats och sålts gemensamts.  Emellertid har konkurrensverket tvingat 

mejerierna att sluta samarbeta med dessa märken eftersom de ansåg att om mejerierna ska äga 

varumärkena gemensamt så var de tvungna att inrätta ett samägt bolag som hade varumärkena 

och där varje mejeri ägde en del av bolaget, detta ville emellertid inte mejerierna och därmed 

har märkena köpts över av Arla. Numera samarbetar de därmed enbart genom exempelvis 

samägda produktionsanläggningar.  

4.1.2 Ledarskap och ledningsfilosofi 

Arla Foods använder sig av målstyrning, där koncernledningen sätter de övergripande målen 

genom budget och där det är en decentraliserad operativ styrning som gör att enheterna själva 

får ansvara för att nå dessa mål. Arla Foods ska agera som en koncern där divisionerna tillåts 

ha en del självstyre, emellertid sätter de inte sina egna resultatmål då detta styrs och 

samordnas ifrån koncernledningen. Utgångspunkten är att Arla Foods ska leda utvecklingen 

och vara marknadsledande, dvs. att ett proaktivt agerande efterstävas.  

 

Numera ligger Arla Foods huvudkontor i Danmark, vilket har inneburit många förändringar. 

Den största märkbara förändringen är att många beslut tas längre ifrån koncernens operativa 

delar i Sverige. Arla Foods vill som koncern ha en ledningsfilosofi som är likartad överallt. 

Emellertid kan divisionerna själva bestämma exakt hur de vill styra verksamheten då de ingår 

i en större koncern som finns representerade i hela världen där det är både svenskar, 

finländare och danskar representerade och som deltar i beslutsfattandet. Inom hela koncernen 

eftersträvas ett ledarskap där ledaren är en aktiv medspelare i arbetsgruppen. Under 2006 

utvecklades nya ledningsprogram och de befintliga förbättrades. Syftet var att hjälpa cheferna 

att nå sina mål genom att motivera och involvera medarbetarna med hjälp av tydliga principer 

för ledarskap.  

                                                
88 Egna märkesvaror kallas produkter som dagligvaruhandeln köper in från leverantörer och sedan säljer under 
eget varumärke. 
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4.1.3 Organisationsstruktur 

Arla Foods har 12 produktionsanläggningar i södra och mellersta Sverige med Stockholm 

som nordligaste ort. Arla Foods består av fyra divisioner uppdelade i affärsområden. 

 
Figur 4. Arla Foods organisationsstruktur 

 

Divisionerna ansvarar för allt från produktion och försäljning till produktutveckling och 

marknadsföring inom sina respektive områden. Arla Foods anser att verksamheten ska finnas 

så nära marknaden som möjligt. Arla Foods är uppdelade i de fyra affärsområdena vilka är:  

• Consumer Nordic – producerar färskvaror på den nordiska marknaden. 

• Consumer UK – producerar färskvaror, ost och smör på den brittiska marknaden. 

• Consumer International – producerar ost och matfett för alla marknader. 

• Global Ingrediens – producerar mjölkpulver för alla marknader. 

 

Detta leder till att organisationen numera är mer decentraliserade än tidigare och leder till en 

alltmer vertikal styrning. Koncernledningen består av en koncernchef och två vice VD:ar. 

Under dem finns ett Corporate Center som har ansvar för globala uppdrag som går tvärs över 

hela organisationen, vilket leder till att flera tvärgående stabsfunktioner sköts inom 

affärsområdena istället för som tidigare via huvudkontoret. Corporate Center är uppdelat i 

fyra områden: 

• Corporate Commerce – ansvarar för exempelvis koncernmarknadsföring samt 

tvärgående forskning och utveckling. 

• Corporate Supply Chain – arbetar med mjölkförsörjning, teknik och globala inköp. 

• Corporate Finance & IT – tar hand om frågor som handlar om ekonomi, IT och 

juridik.  

• Corporate Affairs – omfattar ägarkontakt, koncern-HR, kommunikation och 

koncernutveckling. 
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4.1.4 Strategi, vision och affärsidé 

Affärsidé: Arla Foods ska erbjuda moderna konsumenter mjölkbaserade livsmedel som 

skapar inspiration, trygghet och välbefinnande. 

Vision: År 2010 är Arla Foods det ledande mejeriföretaget i Europa genom att ha skapat 

mervärden och tagit ett aktivt ledarskap på marknaden. 

 

Arla Foods anser att i egenskap av att vara ledande på den svenska marknaden har företaget 

en starkare förhandlingsposition vilket medför att de kan skapa mervärden för andelsägarna i 

form av högsta möjliga pris för mjölkråvaran samt en hög tilltro till företaget. Därmed blir 

målet för verksamheten att betala högsta möjliga pris för andelsägarnas mjölkråvara. 

Dessutom är delmålet att mervärden ska skapas för att kunna möta konsumenternas och 

kundernas krav på inspirerande, säkra och hälsosamma mjölkbaserade livsmedel.  

 

Produktutveckling är en strategi som Arla Foods arbetar mycket med. Detta syns i de senaste 

årens årsredovisningar där tillväxt anses komma främst genom produktutveckling. Därmed är 

innovation och forskning viktigt för dem. De senaste åren har Arla Food lagt ner mycket tid 

på att rensa i sina varumärken. Målet är att ha samma varumärken på samtliga globala 

marknader. Förutom produktutveckling fokuserar Arla Foods även på att bygga allianser med 

andra mejerier och på ekonomisk effektivitet genom att jobba internt med 

kostnadseffektivisering. Arla Foods fokusering på kostnadseffektivisering märks genom att 

inom transportområdet har både ICA och KF försökt ta över logistiken men de har ej lyckats 

med samma resultat och därmed gett upp det området.  

 

Arla Foods växer främst genom fusioner och sammanslagningar, vilket syns tydligt i Arla 

Foods historia. Själva Arla Foods uppstod genom fusionen mellan Arla och det danska 

mejeriföretaget MD Food år 2000. Arla Foods försöker även vara ett långsiktigt hållbart och 

ansvarstagande företag vilket kräver kontinuerligt arbete som omfattar hela verksamheten och 

alla medarbetare. Detta kan medföra komplexa ställningstaganden, bland annat mellan 

kortsiktiga och långsiktiga mål, vilket kan medföra att de inte alltid kongruerar med varandra. 

Detta är främst inom områden som miljö och socialt ansvarstagande. 
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4.1.5 Styrsystem 

Arla Foods gör vart tredje år en långsiktig strategiplan av ledningsgruppen. Där bryts 

organisationen ned och beroende på olika marknaders behov och marknadsförutsättningar 

görs olika satsningar på de olika områdena. Alla avdelningar är delaktiga då målen går 

uppifrån och ner och sätts för varje avdelning. Budgeten är det styrverktyg som är det 

överställda inom koncernen. I budgetprocessen deltar alla. När det gäller 

omkostnadsbudgetarna är respektive avdelningsansvarig med och ger input till sin budget som 

ekonomiavdelningen sedan sammanställer och kontrollerar mot de övergripande 

målsättningarna. Tidsramar är september till november plus en slutjustering i januari då 

ändringar görs i avräkningspriset och de sätter då även det nya för kommande år. Inget 

område prioriteras mer än något annat. 

 

De senaste åren använder Arla Foods sig av balanced scorecard och nyckeltal. Nyckeltal som 

främst används ingår i följande perspektiv: volym, resultat och bidrag till avräkningspris ingår 

i det finansiella perspektivet, produktions- och logistikeffektivitet ingår i 

utvecklingsperspektivet, produktkvalitet, antal reklamationer ingår i processperspektivet, nöjd 

konsument ingår i kundperspektivet och nöjd medarbetare samt ledarskapsuppföljning ingår i 

medarbetarperspektivet. Respondenterna anser emellertid att nyckeltal samtidigt är en del av 

budgeten. Ekonomi och miljö är de två områden där nyckeltal bestäms på koncernnivå. 

Därefter kan varje division bestämma själva vilka nyckeltal de vill använda sig av utöver de 

som är satta på koncernnivå.  

 

Angående benchmarking använder sig Arla Foods mest av intern benchmarkning där 

konstnadsjämförelser görs mellan deras olika mejerier. Extern benchmarking förekommer inte 

frekvent men det har gjorts.  

 

Internprissättningen vid distribution mellan olika lager utgör kostnad för sålda varor vid 

försäljning vilket inte medför problem för Arla Foods, och belöningssystem är inte så utbrett 

men det förekommer för till exempel säljare och för vissa i ledningsgruppen.  

 

Den uppföljning som görs är att Arla Foods går igenom affärsplanen varje år och uppdaterar 

den utifrån vilka förutsättningar som gäller. Målen sätts i samband med planering och 

budgetering för nästkommande år, vilket resulterar i att exempelvis strategierna förändras och 

det påverkar hur aktiviteterna planeras för kommande år och därigenom även budgetarbetet. 
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Nyckeltalen följs upp och kommenteras på alla nivåer dvs. mejeri, ledningsgrupp för Supply 

Chain och ledningsgrupp för business group. På business group nivå följs även olika 

försäljningsnyckeltal upp. 

 

Respondenterna anser att det har skett en professionalisering inom styrningen de senaste 15 

åren. Från att enbart fokusera på ekonomiska tal har ett helhetstänk börjat användas i och med 

styrkortets användning, vilket har medfört att ledningen numera har en helhetsbild av 

företaget. Utvecklingen av styrningen anses vara en naturlig följd av de stålbad som bönderna 

har fått genomgå historiskt sett. Bönderna kräver ekonomisk effektivitet, där mjölkpriset sätts 

i fokus, därmed måste ledningen effektivt kunna se helheten i företaget för att vara tillräckligt 

flexibla och snabbfotade. Vidare är ledningen mer uppmärksamma och mer fokuserade på att 

ta snabbare beslut idag än tidigare. 

 

Respondenterna anser att antalet styrverktyg inom koncernen är tillfredsställande. Det som 

kan förbättras är det utsiktsverktyg som de använder i det löpande arbetet mot de 

övergripande målen. Förbättringar kan exempelvis vara att det kan användas på ett smidigare 

sätt vid till exempel budgetprocessen eller estimeringsprocessen.  

4.1.6 Styrningen och ägarformen 

Respondenterna anser att Arla Foods ser med tillförsikt på framtiden. De anser att den 

kooperativa andan genomsyrar företaget eftersom bönderna och deras mjölkpris sätts i fokus. 

Avkastningen kommer genom mjölkpriset. Respondenterna anser att en viss tröghet finns och 

att den uppstår eftersom företaget anser sig ha ett ansvar gentemot bönderna vilket kräver ett 

långsiktigt hänsynstagande. Företaget måste ta de smällar som uppstår eftersom Arla Foods 

uppdrag är att förädla varje droppe mjölk.  

4.2 Milko 

Milko är ett resultat av en fusion år 2000 mellan Milko Mejerier och Nedre Norrlands 

Producentförening. Milko har ca 15 procent av den svenska mjölkinvägningen vilket gör 

företaget till en av de största mejeriföreningarna inom Sverige. Försäljningen sker mestadels i 

produktionens närområde, dvs. Mellansverige. Milko har lite över 1000 leverantörer från 

Värmland i söder till Jämtland i norr. 
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4.2.1 Omgivningen 

Dagligvaruhandeln har, liksom på de övriga mejerierna, ökat kraven på Milko. ICA, Axfood 

och Coops påtryckningar och ökade rabattkrav har lett till att Milkos försäljningspris har 

sjunkit över en fem års period. Milko säljer i hela Sverige med egen distribution på ett stort 

område samt genom grossister på produkter med längre hållbarhet. 

 

Milko samarbetar med ett antal andra mejerier, bland andra med Gefleortens genom att köpa 

deras överskottsvara. Milko anser att detta samarbete är positivt och de försöker knyta 

Gefleortens tätt intill dem, eftersom de även byter viss produktion med varandra. 

Målsättningen är att det på lång sikt ska bli ännu mer. De samarbetar även med Skånemejerier 

där de exempelvis äger Ostkompaniet som producerar all Milkos hårdost. De äger även Privat 

label ihop som producerar företagens EMV. Milko samarbetar även med Arla Foods där de 

exempelvis äger Grådö Produktion tillsammans där de delar produktionsutrustning vid 

tillverkning av produkter i bägare.  

 

Styrningen har fått ny fokus det senaste året då det i råvaran har gått från att det har funnits ett 

överskott till ett underskott. Detta har medfört ett nytt krav på hur de tänker och prioriterar 

runt sin produktion av råvaran. Idag krävs det en mer aktiv råvaruplanering eftersom det är 

snabbare kast i omvärlden.  

4.2.2 Ledning och ledningsfilosofi 

Milko anser att styrning genom framförhållning är avgörande för att inte hamna steget efter. 

Detta syns genom att de lägger ner stor kraft på att försöka bedöma och förutse mängder av 

scenarier som kan inträffa och planer på att agera därefter. De har fokus på konkurrenterna 

genom omvärldsbevakning.  

 

Ledningen uppmuntrar till djärvhet. Ledningsfilosofi och värderingar förmedlas till hela 

koncernen genom att de övergripande målen följs upp och kommuniceras till samtliga. De 

anser att genom att odla det klimatet, även om det finns risker med det, leder det till framgång 

i längden. De använder sig av målstyrning och respektive affärsområde har sina mål. 
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4.2.3 Organisationsstruktur 

Milko har fem produktionsanläggningar i södra norrland och mellersta Sverige, med 

Östersund som nordligaste ort och Karlstad som sydligaste. Milkos verksamhet består av tre 

huvudfunktioner som har eget resultatansvar: Produktion, Logistik och Marknad/Försäljning. 

 
Figur 5. Milkos organisationsstruktur 

 
Det finns även några administrativa delar som inte har något resultatansvar; Administration, 

Produktutveckling, Ekonomi, Kvalitet & Miljö, IT, Info & PR. Sälj och marknad har krav på 

vilka pengar de ska dra in. Milko arbetar med att försöka ha så korta beslutsvägar som 

möjligt. Logistik och Produktionsfunktionen styrs mest efter nyckeltal, men även att de ska 

göra ett resultat. Däremot är det svårare att få effekt på den delen eftersom det blir mer som 

internredovisning eftersom det alltid är ett dilemma vart resultatet ska hamna.  

4.2.4 Strategi, vision och affärsidé 

Affärsidé: är att med Sverige som bas utveckla och marknadsföra naturliga, intressanta och 

ekologiska livsmedel, som tillfredställer aktiva och miljömedvetna konsumenters behov av 

matupplevelser och ett gott liv. 

Vision: är att bli Sveriges mest intressanta livsmedelsföretag, med en tydlig ekologisk 

inriktning. 

 

Milko anser att vara utmanare och erbjuda kvalité ska leda till visionen.  Traditionellt har det 

varit att mejerierna agerade på sina ägarområden, men Milko anser sig vara den som bröt isen 

då de övertog Willys i hela landet från Arla. Milkos främsta strategi är tillväxt. Därmed är det 

viktigt att utmana. På den mogna marknad som råder är det främst att ta marknadsandelar 

genom att vara ett intressant val för kunden samt för leverantörerna. Här spelar 

avräkningspriset en viktig roll men Milko uppger att de kan tänka sig att minska 
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avräkningspriset och kompensera detta genom andra sätt att ge ägarna avkastning, exempelvis 

genom värdetillväxt i ägande eller räntor/utdelningar på deras insatta kapital i företaget. 

4.2.5 Styrsystem 

Milko använder sig av en affärsplan som sträcker sig tre år framåt i tiden. Dagens långsiktiga 

strategi sträcker sig till 2010-2011. De långsiktiga målen bryts sedan ned årsvis. Varje 

ansvarsdel i ledningsgruppen har en egen affärsplan som baseras utifrån huvudaffärsplanen.  

 

Milko använder sig av budget som främsta styrverktyg i koncernen. Milko gick emellertid 

alltmer ifrån budgeten ett tag och prioriterade istället prognoser som baserades på historiska 

utfall och trender framåt. Däremot har de på kostnadssidan gått tillbaka till budget. 

Intäktssidan använder fortfarande främst prognoser. Budgetarbetet startar på våren med ett 

strategimöte av ledning och styrelse som sätter ramarna för budgeten. Sen sätter 

budgetprocessen igång för de flesta i september. Det delegeras så mycket som möjligt utifrån 

de mål de satt och alla avdelningar som har ett eget budgetansvar deltar med att utforma sin 

budget utifrån givna mål och ramar. Budgetarbetet sträcker sig ända fram till december.  

 

Milko använder till viss del balanced scorecard, men de anser att de inte kan styra hela 

verksamheten med en sådan förenklad modell. Perspektiv som används är kundperspektivet, 

processperspektivet, utvecklingsperspektivet, finansiella perspektivet och 

medarbetarperspektivet. Milko använder koncerngemensamma nyckeltal och de är 

exempelvis vinstmått, marknadsandelar, produktionsnyckeltal och nöjd medarbetare. 

 

Milko använder sig av både intern och extern benchmarking. I den externa jämförs Milko med 

ett företag från Litauen. De delar som benchmarkas är marknad och administration. Det 

Litauiska företaget har en helt annan ägarstruktur och agerar på en extrem tillväxtmarknad. 

Företaget har därmed ett annat upplägg än vad Milko har och därmed är det intressant för 

Milko att göra denna benchmarkning. Den interna benchmarkingen görs mellan Milkos fem 

produktionsenheter. Det pågår ständigt en jämförelse mellan dessa enheter. Milko får ofta 

frågor om outsourcing och därmed kan de se om de ligger rätt eller fel jämfört med övriga 

marknaden. Även om det inte är riktig benchmarking kan de få löpande jämförelser mellan 

övriga bolag på marknaden. 
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Milkos internprissättning, som baseras på kostnad sålda varor, resultatstyr produktionen. De 

använder internprissättning på produktionen när den säljs till marknadssidan. 

Internprissättning finns även inom andra delar av verksamheten, exempelvis säljer IT enheten 

sina tjänster till företaget. Respondenterna anser att internprissättningen inte alltid ger den 

perfekta styrningen. Meningen med internprissättning är att den ska ge marknadsavdelningen 

ett konkurrenskraftigt pris. Milko anser att om det inte gör det, ska internpriset i teorin tvinga 

ner kostnaden på produktionen. Men av deras erfarenhet fungerar det inte alltid i verkligheten.  

 

Det finns belöningssystem inom Milko, men inte som höga bonus till företagsledningen. Det 

finns däremot belöning som säljarna får när de uppnår vissa mål. Inom produktionen har 

Milko belöningssystem på förbättringsförslag men inga belöningssystem som baseras på 

ackord. Milko har även sociala belöningssystem så som exempelvis personalfester. De 

använder sig även av sociala belöningar vid exempelvis uppnådda förbättringsarbeten och när 

enheterna nått målen. 

 

Uppföljning görs ständigt. Ledningen ser över den totala verksamheten varje 

ledningsgruppsmöte som är en gång i månaden. Uppföljning är ständigt en punkt på varje 

möte, hur Milko ligger till och vilka åtgärder ska sättas in. Vinsttapp eller för höga kostnader 

kräver åtgärder. Milko anser däremot att ibland kan det vara nödvändigt att dra över på 

kostnader för att nå tillbaka vissa intäkter.  

 

I ledningen är styrverktygen relativt ofta uppe för diskussion. De ifrågasätter ofta dagens 

styrning. I dagsläget arbetar ledningen exempelvis med att förbättra den interna biten, som 

kan ändras redan nästa år. Milko anser att det går för långt ibland med för många nyckeltal 

och styrverktyg, det behövs rensas upp. Däremot byggs det snabbt upp igen med nya 

nyckeltal och styrformer. Det är alltid svårt är att kasta ut det gamla även om något nytt tas 

med. En annan sak som kan förbättras inom organisationen är att det saknas fler bolag, 

exempelvis samägda dotterbolag, eftersom det skulle ge ett tydligare resultatansvar. 

4.2.6 Styrningen och ägandeformen 

Respondenten anser att just nu påverkar ägarformen inte organisationen så bra. För Milkos del 

känner bönderna att det inte finns ett tydligt ägande. Bönderna äger inte en aktiepost som ger 

avkastning utan de äger rätten att leverera till ett avräkningspris, vilket leder till en del  bönder 

saknar förtroende för ledningen då bönderna upplever att de har lite att säga till om. 
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Respondenten anser inte att Milko är förändringströga i dagsläget, men de har varit det. Det 

som skiljer dagens Milko från tidigare är att de idag går sin egen väg istället för att följa 

andras. Både ledningen och styrelsen har börjat bli mer effektiva och förstå att det måste vara 

snabba beslut för att hänga med. Samspel däremellan har därmed ökat. 

4.3 Gefleortens mejeriförening 

Gefleortens är ett lokalt företag där huvudmarknaden utgörs främst av Gästrikland, norra 

Uppland och nordöstra delen av Västmanland. Företaget har cirka 200 aktiva 

mjölkproducenter. Produktionen består huvudsakligen av dryckesmjölk, filprodukter och 

grädde. Företaget är en fullsortimentsleverantör av mejeriprodukter genom att komplettera sin 

egen produktion med varor från andra mejeriföreningar och är därmed beroende av sin 

omgivning. 

4.3.1 Omgivningen 

Gefleorten anser att marknadsklimatet blivit betydligt hårdare de senaste tio åren. Det finns ett 

större behov och krav att marknadsanpassa snabbare och bättre än tidigare, både gentemot 

kunderna och gentemot kedjorna. Kedjorna har för stor makt och inget tyder på att detta 

kommer att dämpas, vilket lett till att Gefleortens inte har kunnat höja priserna på fyra år. 

Specifikt är det kedjornas EMV som har slagit hårt mot Gefleortens. Men samtidigt är EMV 

något positivt för Gefleortens då de i dagsläget levererar EMV till ICA och parterna har precis 

utökat samarbetet genom att Gefleortens har börjat tillverka ICA´s yoghurt. Gefleortens är 

marknadsledande på den lokala marknaden och kan inte på egen kraft konkurrera på andra 

marknader, men genom EMV finns det möjlighet att utöka produktionen den vägen. 

 

Flexibiliteten gentemot marknaden är något som präglar hela organisationen. Företaget måste 

vara lyhört på vad marknaden vill. Ett exempel är skruvkork på dryckesmjölk. 

Marknadskrafterna har tvingat Gefleortens att investera i maskiner som tillverkar skruvkork 

till mjölkförpackningarna. ”Det gäller att hänga med” är något som Gefleortens menar 

genomsyrar dagens marknad.  

 

Efter avregleringen fanns det ett större behov att fusionera. Anledningen till det är att 

avregleringen har skapat ett hårdare marknadsklimat där trygghet blivit en viktigare faktor för 

Gefleortens. 1991, innan avregleringen fusionerade Gefleortens sig med Arla, men ett år efter 

fusioneringen fastställde marknadsdomstolen att fusioneringen bör ogiltigförklaras eftersom 

Arla skulle få en alltför dominerande ställning. Marknadsdomstolens slutliga rekommendation 
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blev: ”Ni får gärna fusionera, men inte med Arla.” 1995 försökte båda parterna på nytt, men 

marknadsdomstolens svar upprepades. Idag finns inga planer på att fusionera. Allt inom 

mejeribranschen handlar om hur mycket mejerierna kan betala till sina medlemmar. Så länge 

Gefleortens ligger i topp vad det gäller avräkningspris finns det ingen anledning att fusionera 

menar ledningen. Den dag Gefleortens inte kan betala det avräkningspris som medlemmarna 

kräver kan det bli tal om en fusionering igen. Idag profilerar Gefleortens sig som det lokala 

mejeriet. De anser att med tanke på dagens allt hårdare marknadsklimat så bör dagens 

mejerier vara antingen väldigt stora eller väldigt små. Gefleortens strävar inte efter att ta 

marknadsandelar, utan de vill fortsätta att vara det ”lokala mejeriet”. 

 

Idag samarbetar Gefleortens med Norrmejerier och Milko. Den största anledningen till 

samarbete är Gefleortens råvaruöverskott. I dagsläget kan Gefleortens förädla ca 75 procent 

av det som produceras, vilket innebär att resterande 25 procent måste säljas till andra 

mejerier. För två år sedan började det pratas om något som kallas för riktprodukter. Det är 

produkter som säljs över hela landet. Gefleortens och Arla har ett sådant samarbete. Arla 

tillverkar produkter som inte finns i Gefleortens sortiment, och de levereras till Gefleortens 

som i sin tur levererar vidare till exempelvis ICA.  

4.3.2 Ledarskap och ledningsfilosofi 

Gefleortens präglas av kommunikation, både på ledningsnivå och bland medarbetarna. De har 

korta beslutsvägar på grund av att organisationen är så pass liten, allting utmynnar i en hög 

delaktighet och ett stort engagemang. Gefleortens har numera ett större hänsynstagande 

gentemot böndernas långsiktiga ekonomiska planering. Gefleortens hade tidigare ett system 

vid fastställandet av avräkningspriset, där avräkningspriset justerades flera gånger per år 

beroende på hur resultatet följde budgeten. Resultatet blev att bönderna inte kunde planera sin 

ekonomi så bra som de ville eftersom avräkningspriset pendlade hela tiden. Med hänsyn till 

ägarna har Gefleortens en målstyrning där avräkningspriset på mjölken fastställt i förväg för 

hela året. Vilket leder till att Gefleortens betalar löpande ut ränta på böndernas insatser. 
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4.3.3 Organisationsstruktur 

Gefleorten har en produktionsanläggning placerad i Gävle. Gefleortens mejeriförening har en 

funktionsindelad organisationsstruktur med funktionerna: Ekonomi och Administration, 

Marknad och Distribution, Produktion samt Teknik och Underhåll. 

 
Figur 6. Gefleortens organisationsstruktur 

 

Hela organisationen är oerhört medlemsstyrt. Organisationsstrukturen är platt med korta 

beslutsvägar och hög flexibilitet. Gefleortens har i dagsläget alla bönder som tillhör 

upptagningsområdet under sina vingar. Eftersom bönderna är relativt få försöker Gefleortens 

hålla bra kontakt med bönderna. 

4.3.4 Strategi, vision och affärsidé 

Affärsidé: är att med högsta ekonomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade 

råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, tillverka och distribuera 

trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet. 

Vision: är att långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk 

utveckling. De ska vara det bästa och självklara valet som färskvaruleverantör för våra 

kunder. Samt ska Gefleortens vara en utvecklande och attraktiv arbetsgivare. 

 

För att uppnå sina mål anser Gefleorten att det är av största vikt att de har välinformerade och 

engagerade ägare. Dessutom anser de att det är viktigt att skapa och vårda goda 

affärsrelationer, genom att alltid ha kunden i fokus. Till sin hjälp har de sin personal som skall 

vara välinformerad, delaktig och ha erforderlig kompetens.  

 

Strategiprocessen går ut på att alla avdelningar sätter egna mål som ligger i fas med de 

övergripande målen som styrelsen och ledningsgruppen har satt. Detta medför att alla chefer 

känner sig delaktiga och involverade i någon del av planen. Tanken är att alla ska känna att de 

är med. Lönsamheten, som till slut mynnar ut ett avräkningspris, är det absolut viktigaste för 
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Gefleortens. En bra lönsamhet och följaktligen ett högt avräkningspris är det enda som 

betyder något för bönderna. För att uppnå ett högt avräkningspris effektiviserar Gefleortens 

både internt och externt. Anpassningen till marknaden är det som leder till 

effektiviseringsbehov.  

Gefleortens annonserar väldigt lite. Istället försöker de anordna kampanjer i anslutning till 

olika idrott och skolevenemang. 

4.3.5 Styrsystem 

Gefleortens använder sig av en ettårig verksamhetsplan. Arbetet börjar i september av 

styrelsen. Där tittar de exempelvis på vilka målen är, vad som är rimligt att förvänta sig i 

framtiden, hur marknaden ser ut etc. Allt detta mynnar så småningom ut i en budget och ett 

fastställande av ett avräkningspris. Gefleortens har under de senaste åren haft det svårt med att 

nå den uppsatta budgeten för varje år. Den största anledningen till det är den dalande 

försäljningen av dryckesmjölk, anledningar till det är exempelvis Lidl som med sin egen 

dryckesmjölk etablerat sig som en stor aktör i Gävleområdet. Avräkningspriset prognostiseras 

för ett år framåt baserat på den fastlagda budgeten. Det finns även andra mål, som exempelvis 

medlemsarbete och framtida samarbeten, men den prognostiserade avräkningspriset är det 

absolut viktigaste målet. Avräkningspriset är det övergripande styrmedlet för Gefleortens. 

Verksamhetsplanen har även ett längre perspektiv än enbart ett år framåt. Även två till tre år 

framåt i tiden brukar ledningen ta hänsyn till, däremot finns inga nedtecknade siffror för de 

åren utan de präglas av ett lite ”lösare tänk”. Faktorer som tas hänsyn till är exempelvis 

investeringar. Anledningen till att ett kortsiktigt tänkande har etablerats är att behovet av en 

snabb marknadsanpassning ökat samt att marknaden är så pass föränderlig vilket leder till 

ovisshet som gör det svårt att ha ett långsiktigt perspektiv.  

 

Verksamhetsplanen och målen följs upp två gånger per år. Gefleortens reviderar inte målen, 

eftersom beslutsvägarna är så pass korta och marknaden så pass föränderlig kan det 

förekomma att vissa mål justeras eller att verksamheten ändras så att målen kan uppnås. 

Strategiprocessen inleds med att styrelsen bestämmer det övergripande målen. Sen går de 

vidare till ledningsgruppen som också arbetar ut en verksamhetsplan för att motsvara 

slutmålet. Därefter gör varje avdelning egna mål som ligger i fas med de av ledningen 

fastställda målen. 
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Gefleortens har varken benchmarking eller balanced scorecard. Budgeten och dess 

ekonomiska resultat, som mynnar ut i ett avräkningspris, är styrverktyget nummer ett. De 

använder sig även av koncerngemensamma nyckeltal, främst inom produktion och marknad 

och försäljning. Internt ser de nyckeltalen som en form av benchmarking, men de uppfyller 

inte kraven för benchmarking enligt teorin. Gefleortens anser att det inte finns något behov att 

implementera andra styrverktyg. De är så pass små och de anser sig redan ha ett bra grepp om 

verksamheten. 

 

Internprissättningen funkar inte bra. I dagsläget lägger Gefleortens på en hanteringskostnad på 

inköpspriset för att få fram det ”korrekta priset”. Men Gefleortens tycker att det är oerhört 

svårt att få fram hanteringskostnaden och därmed har internprissättningen det största 

förbättringsbehovet i styrningen. 

 

Gefleortens har ett resultatbaserat belöningssystem. Om resultatet överskrider budgeten med 

20 procent övergår en del av överskottet till personalen och en del till bönderna. 

4.3.6 Styrningen och ägandeformen 

Respondenten skulle personligen föredra en annan ägandeform, nämligen aktiebolag. Då 

skulle Gefleortens själva exempelvis kunna bestämma vilka leverantörer företaget vill ha och 

därigenom få bort stora delar av det råvaruöverskottet som finns idag. Detta skulle leda till en 

lönsammare ekonomi. Respondenten tror att bönderna vill behålla den kooperativa 

ägandeformen och att de som helhet skulle förlora på att gå över till exempelvis aktiebolag. 

Respondenten menar vidare att de inte anser sig vara förändringströga även om de är ett 

kooperativ. Det kan ha att göra med deras storlek vilket underlättar en anpassning till den 

föränderliga marknaden.  
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5 Analys 
I detta kapitel görs en analys av empirin utifrån den styrmodell som presenterades i avsnitt 

3.3. Tabeller används för att ge en tydlig bild av analysen.  

5.1 Omgivningen 

Mejerierna emellan har en likartad syn på dagens marknadsklimat. Alla tre mejerier upplever 

på ett eller annat sätt att kraven från dagligvaruhandeln och konkurrenstrycket har ökat. Detta 

har lett till att priserna antingen stått stilla eller till och med sjunkit. Den enhetliga syn som 

råder följer teorin som säger att företagets omgivning definieras utifrån den produkt företaget 

säljer.89 Företagen måste därför göra ett strategiskt val för att finna sin position, vilket är av 

avgörande betydelse för företagets långsiktiga lönsamhet.90 Arla Foods upplever att de främst 

konkurrerar med inhemska mejerier på de nationella marknaderna eftersom mejeribranschen 

handlar med färskvaror som kräver varutransporter vilket begränsar den internationella 

konkurrensen inom var lands gränser. Gefleortens är marknadsledande på sin lokala marknad 

och anser sig inte kunna konkurrera på egen kraft på andra marknader. Mejeriernas storlek 

påverkar mejeriernas ambitioner. Milko konkurrerar över hela landet, vilket är möjligt tack 

vare en rad samarbeten. Arla Foods svarar istället att de främst konkurrerar mot andra 

inhemska mejerier i Sverige, särskilt när det gäller EMV, något som underförstått påvisar att 

Arla Foods är så pass stora att de konkurrerar över hela landet i de länder där de upplever en 

hård kamp om EMV, vilket både ses som ett hot och som en möjlighet. De anser att EMV är 

vägen till expansion utanför den lokala marknaden. Det visar att en möjlighet för mejerierna 

är att hitta andra konkurrensmöjligheter än att endast vara den finala leverantören av den egna 

mjölken och kan därmed sägas anpassa sig till den rådande omgivningen och 

marknadsklimatet väl.  

Produktion/Försäljning Arla Foods Milko Gefleortens 
Färskvaror Nationell/ 

Sverige, Danmark, Storbritannien 
Nationell Lokal 

Övriga egna produkter Global Nationell - 
Egna Märkes Varor Nationell/ 

Sverige, Danmark, Storbritannien 
Nationell Nationell 

Samarbeten med andra 
Mejerier 

Ja Ja Ja 

Tabell 1: Geografisk uppdelning av Produktion/Försäljning 

 
Lindvall påstår att gränserna mellan företagen och dess omgivning suddas ut.91 Det bekräftas 

av alla tre mejerierna som upplever att rörligheten på marknaden har ökat vilket har lett till 

                                                
89 Lindvall, 2001, s. 36 
90 Ibid. s. 36 
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flertalet fusions – och samarbetsförsök. Det påstås från mejeriernas håll att det är 

avregleringarna som har lett till att den historiskt uppdelade svenska marknaden för 

lantbrukskooperativ, speciellt mejerier, har förändrats. Numera sker leveranser över hela 

landet och mejerierna växer på andra mejeriers bekostnad. Marknaden är mättad och därmed 

har proaktivitet blivit allt viktigare för mejerierna. Gefleortens anser att avregleringarna och 

dagligvaruhandelns allt större makt har lett till ett hårdare marknadsklimat där trygghet har 

blivit en allt viktigare faktor för dem, vilket lett till ett antal fusionsförsök och samarbeten. 

Tidigare höll sig varje mejeri på sin kant, men numera är öppenheten betydligt större. Milko 

samarbetar med ett antal mejerier, bland annat både med Gefleortens och Arla Foods. Alla 

samarbeten är baserade på unika förutsättningar som alla leder till någon slags synergieffekt 

för mejerierna. Med Gefleortens köper de överskottsråvaran som Gefleortens inte kan förädla, 

med Arla delar de produktionsutrustning. Detta följer teorin om att konvergens i en industri 

leder till förändrade spelregler som i förlängningen leder till nya konkurrensstrategier.92  

5.2 Ledarskap och ledningsfilosofi 
Ledningsfilosofi Arla Foods  Milko Gefleortens 

Val av 
styrmedel 

Formella 
styrsystemet 
betonas 

Personliga 
kontakter 

Personliga 
kontakter 

Grad av 
styrning 

Målstyrning Målstyrning Målstyrning 

Tabell 2: Ledningsfilosofi 

 
Ett viktigt element av ledningsfilosofin är valet av styrmedel: om det formella styrsystemet 

betonas eller om ledningen vill styra genom personliga kontakter.93 Arla Foods framhäver 

betydelsen av formella styrmedel. Milko och Gefleortens å andra sidan betonar vikten av 

personliga kontakter och delaktighet. Arla Foods använder sig av målstyrning med en 

decentraliserad operativ styrning. De försöker att ha en enhetlig styrfilosofi överallt, men det 

operativa får divisionerna själva bestämma. Liksom Arla Foods har Milko målstyrning. De 

anser att styrning genom framförhållning är av avgörande betydelse för att inte hamna steget 

efter. Detta syns genom att de lägger ner stor kraft på att försöka bedöma och förutse mängder 

av scenarier som kan inträffa och planer på att agera därefter samt att de har fokus på 

konkurrenterna genom omvärldsbevakning. Gefleortens styr verksamheten utifrån ett för hela 

året i förväg fastställt avräkningspris, vilket kan sägas vara en variant på målstyrning. 

Anledningen till att de har det är för att bönderna lättare ska kunna planera sina ekonomier. 

                                                                                                                                                   
91 Lindvall, 2001, s. 36-37 
92 Ibid. s. 36-37 
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Därmed är mejeriernas val av styrningsgrad i linje med den moderna 

verksamhetsstyrningen.94 

5.3 Organisationsform 
Organisationsform Arla Foods Milko Gefleortens 
Organisationsstruktur Division Funktion Funktion 
Styrning Decentraliserad Centraliserad Centraliserad 
Anpassad till verksamhetsstorleken Ja Ja Ja 

Tabell 3: Organisationsform 

 
Förr var Arla Foods uppdelat i olika divisioner men är numera uppdelade i fyra 

affärsområden: Consumer Nordic, Consumer UK, Consumer International och Global 

Ingrediens. Det har lett till att organisationen numera tillämpar en alltmer vertikal styrning 

och att de är mer decentraliserade än tidigare. Milkos funktionsbaserade organisation består 

av tre huvudfunktioner: Produktion, Logistik samt Marknad & Försäljning. Avdelningar som 

Ekonomi, Administration och Produktutveckling är ställda direkt under koncernchefen. 

Gefleortens mejeriförening har en funktionsbaserad organisationsstruktur med fyra 

funktioner: Ekonomi & Administration, Marknad & Distribution, Produktion samt Teknik & 

Underhåll. Milkos och Gefleortens organisationsstrukturer är platta med korta beslutsvägar.  

Enligt teorin använder sig mindre organisationer av den funktionsbaserade strukturen i större 

utsträckning än de större organisationer som i sin tur använder sig oftast av den 

divisionaliserade strukturen i takt med att de blir mer komplexa.95 Därmed har de tre 

mejerierna en anpassad organisationsform i relation till deras storlek. Arla Foods har därmed 

en mer decentraliserad styrning jämfört med de andra två eftersom avståndet mellan 

ledningen och divisionerna är längre.  

5.4 Strateg, vision och affärsidé 

Arla Foods hävdar att affärsidén, dvs. att erbjuda konsumenter säkra och hälsosamma 

mjölkbaserade livsmedel som skapar trygghet och inspiration, genomsyrar allt de gör. 

Dessutom är det ett delmål att skapa mervärden till andelsägarna i form av högsta möjliga pris 

för mjölken. Gefleortens har en affärsidé att med högsta ekonomiska utbyte, ta tillvara den av 

ägarna producerade råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, 

tillverka och distribuera trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet. Gefleortens mål är att 

långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk utveckling, samt 

att vara en attraktiv arbetsgivare. Milkos affärsidé å andra sidan är att med Sverige som bas 

                                                                                                                                                   
93 Samuelson et al., 1996, s. 42 
94 Lindvall, 2001, s. 166 
95 Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 144 
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utveckla och marknadsföra naturliga, intressanta och ekologiska livsmedel, som tillfredställer 

aktiva och miljömedvetna konsumenters behov av matupplevelser och ett gott liv. Visionen är 

att bli Sveriges mest intressanta livsmedelsföretag, med en tydlig ekologisk inriktning.  

Vision och affärsidé Arla Foods Milko Gefleortens 

Konsumentinriktad X X X 

Medlemsinriktad X  X 

Arbetsgivarinriktad   X 

Miljöinriktad  X  

Tabell 4: Inriktning av Vision och affärsidé 

 
Ovanstående är intressant med tanke på att affärsidén och visionen ger organisationen en 

identitet som skall genomsyra hela organisationen.96 Gefleortens är det mejeriet som präglas 

mest av den kooperativa andan i målbeskrivningen och i affärsidén eftersom de tar hänsyn till 

ägarnas diversifierade roller i verksamheten. Även Arla Foods är präglade av det kooperativa 

tankesättet. Både Arla Foods och Gefleortens nämner ett högt avräkningspris som en av de 

viktigaste komponenterna för verksamheten. Den kooperativa andan syns inte alls lika tydligt 

hos Milko, vars affärsidé och vision inte innehåller någonting om avräkningspriset, utan har 

istället en tydlig konsumentinriktning som fokuserar på miljön. Samtidigt säger Milko att för 

att konkurrera om leverantörer kan de tänkas minska avräkningspriset och kompensera detta 

genom andra sätt att ge ägarna avkastning, exempelvis genom värdetillväxt i ägande eller 

räntor/utdelningar på deras insatta kapital i företaget. Numera ingår det i kooperativens värld 

att vara vinstdrivande och strategisk gentemot marknaden, vilket är något Milko tycks ha 

anammat bäst av de tre mejerierna då de inte låser fast visionen och affärsidén mot 

avräkningspriset. De anser att bönderna ska tjäna pengar men det kan göras genom andra sätt 

än avräkningspriset. 

 

Gefleortens är det enda av fallstudiens mejerier som har ett arbetsgivarperspektiv i affärsidén 

och visionen. Att mejeriet endast har en produktionsanläggning är den största anledningen till 

det. De tycks i större utsträckning vara måna om överlevnaden av sin produktionsanläggning 

än vad Milko och Arla Foods är med sina fem respektive tolv anläggningar.  

 

Strategin anses vanligtvis vara ett sammanhängande handlingsmönster som strävar efter att 

skapa konkurrensfördelar, förbättra positioneringen och effektivisera resurserna med syfte att 

                                                
96 Samuelson et al., 1996, s. 134 
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uppnå målen97 Arla Foods har, när det gäller strategin, både fokus ur ett internationellt och ett 

nationellt perspektiv. Internationellt försöker de att enhetligt jobba med samma varumärken 

och nationellt jobbar de mycket med alliansskapande och med kostnadseffektivisering. 

Emellertid är deras största fokus att jobba mycket med produktutveckling. Gefleortens arbetar 

främst både med intern och extern effektivisering i hopp om att uppnå ett så högt 

avräkningspris som möjligt. Den externa effektiviseringen sker som en reaktion på hur 

marknaden förändrar sig. Mellan raderna kan detta tolkas som att de är reaktiva istället för att 

vara proaktiva. Milko å andra sidan betonar vikten av att utmana och att ta marknadsandelar i 

hopp om att nå tillväxt, vilket bör göras genom att vara attraktiva för kunden. Både Arla 

Foods och Gefleortens är betydligt mer ekonomiskt inriktade än vad Milko är, både när det 

gäller visionen och målen, men även när det gäller strategin. Milko har större fokus på 

ickefinansiella aspekter av verksamheten än vad både Arla Foods och Gefleortens har. Detta 

betyder att Milko kan anses ha en modernare styrning än de övriga två.98  Emellertid är 

Milkos strategier mer okonkreta än de andra två mejeriers dito, vilket kan ge sken av att de 

har större fokus på ickefinansiella aspekter. 

Reaktiv/Proaktiv Arla Foods Milko Gefleortens 

Styrningsform Proaktiv Proaktiv Reaktiv 

Tabell 5: Styrningsform 

 
Det är inte enbart företagets högsta chefer som ska ha insikt i företagets strategi utan det anses 

numera vara viktigt att även medarbetarna har kunskap i det och att de vet varför de genomför 

en viss uppgift.99 Arla Foods alla avdelningar är delaktiga då de fastställda målen går uppifrån 

och ner och sätts för varje avdelning.  Arla Foods försöker omfatta hela verksamheten och alla 

medarbetare i den här processen, vilket är problematiskt för ett så pass stort företag, men 

utgångspunkten har likheter med teorin. Gefleortens strategiprocess går ut på att varje 

avdelning ställer egna mål som ligger i fas med de övergripande målen som styrelsen och 

ledningsgruppen har satt. Alla chefer i företaget är involverade i någon del av planen. Tanken 

är att alla ska känna att de är med, vilket är identiskt som Arla Foods tanke om delaktighet för 

alla inom organisationen. Milko å andra sidan nämner ingenting om detta i avseende på 

strategin.  

                                                
97Samuelson et al., 1996, s. 130-131 
98 Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 113 
99 Lindvall, 2001, s. 64-65 
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5.5 Styrsystem 

Nedan visas en sammanställning av styrverktygens betydelse inom mejerierna. Styrverktygen 

i undersökningsobjekten analyseras därefter en och en under respektive rubrik.  

Styrverktyg Arla Foods Milko Gefleortens 
Budget Mycket Viktig Viktig Mycket Viktig 
Benchmarking Intern, Mycket Viktig, 

Extern Mindre Viktig 
Intern, Mycket Viktig, 
Extern, Mindre viktig 

- 

Internprissättning Viktig Mindre Viktig Mindre Viktig 
Avräkningspris Mycket Viktig som 

styrverktyg 
Mindre Viktig som 

styrverktyg 
Mycket Viktig som 

styrverktyg 
Nyckeltal Mycket Viktig Mycket Viktig Viktig 
Balanced scorecard Mindre Viktig Viktig - 
Belöningssystem Mindre Viktig Mindre Viktig Mindre Viktig 

Tabell 6: Jämförelse av styrverktygens betydelse  

5.5.1 Budgetstyrning 

Budget är det styrverktyget som är mest prioriterat i Arla Foods och Milko. Gefleortens 

använder sig också till stor del av budget men det är främst avräkningspriset som är det 

övergripande styrmedlet för Gefleortens.  Tidsramen för budgetprocessen i alla tre mejerier är 

att den startar i september. Arla Foods budgetprocess fortgår i november plus att en 

slutjustering i januari görs som avser ändringar i det interna mjölkråvarupriset och att 

mjölråvarupriset sätts för det kommande året. För Milkos del startar budgetarbetet på våren 

med ett strategimöte av ledning och styrelse som sätter ramarna för budgeten. Milko använder 

i dagsläget sig endast av budget på kostnadssidan.  

 

Ska budgeten fungera och skapa engagemang och delaktighet bör företaget välja en process 

kallad ”bottom up”, vilket innebär att även lägre stående chefer får vara med att skapa 

budgetmål.100 I alla tre mejerier bestäms budgeten på ledningsnivå och sen bryts den ned till 

lägre nivåer.  I Arla Foods är respektive kostnadsenhet med och ger input till sin budget som 

ekonomiavdelningen sedan sammanställer och kontrollerar mot de övergripande 

målsättningarna. I Milko delegeras det så mycket som möjligt utifrån de mål som ledningen 

har satt. Alla avdelningar som har ett eget budgetansvar deltar med att utforma sin budget 

utifrån givna mål och ramar. Gefleortens styrelse bestämmer det övergripande målen. Sen går 

de vidare till ledningsgruppen som också arbetar ut en verksamhetsplan för att motsvara 

slutmålet. Därefter gör varje avdelning egna mål som ligger i fas med de av ledningen 

fastställda målen. Alla chefer i företaget är involverade i någon del av planen. Tanken är att 

alla ska känna att de är med. Mejeriernas utformning av budgetprocessen är i led med teorin, 

                                                
100 Anthony & Govindarajan, 2003 s. 385 
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där en hög delaktighet i budgetprocessen leder till mer engagemang i företaget. Om företaget 

har svåra förutsättningar för sin verksamhet bör budgetarbetet vara mer centralstyrt och endast 

involvera de högsta cheferna.101 Även om mejerierna anser sig agera på en föränderlig 

marknad är budgetarbetet tillräckligt stabil för att exempelvis alla kostnadsenheter ska vara 

delaktiga i budgetprocessen 

 

Arla Foods använder sig av en långsiktig strategiplan som sträcker sig tre år framåt i tiden. 

Den bestäms av ledningsgruppen, som bryter ned organisationen och beroende på olika 

marknaders behov görs olika satsningar på de olika områdena. Alla avdelningar är delaktiga 

då målen går uppifrån och ner och sätts för varje avdelning. Milko använder sig av en 

affärsplan som stäcker sig tre år framåt i tiden. De långsiktiga målen bryts sedan ned årsvis. 

Varje ansvarsdel i ledningsgruppen har en egen affärsplan som baseras utifrån 

huvudaffärsplanen. Gefleortens använder sig av en ettårig verksamhetsplan. Där tittar de 

exempelvis på vilka målen är, vad som är rimligt att förvänta sig i framtiden. 

Avräkningspriset prognostiseras för ett år framåt baserat på den fastlagda budgeten. 

Verksamhetsplanen har även ett längre perspektiv. Ledningen i Gefleortens brukar även ta 

hänsyn till faktorer två till tre år framåt i tiden, däremot finns inga nedtecknade siffror för de 

åren utan de präglas av ett lite ”lösare tänk” kring faktorer som exempelvis investeringar osv. 

I Gefleortens syns tendenser på att inte vilja förutspå framtiden för långt fram i tiden då de 

anser att anledningen till att ett kortsiktigt tänkande har etablerats är att behovet av en snabb 

marknadsanpassning ökat. Dessutom är marknaden så pass föränderlig vilket leder till 

ovisshet som gör det svårt att ha ett långsiktigt perspektiv vilket vi tror har en koppling till 

Gefleortens ringa storlek och påverkan på marknaden jämfört med övriga mejerier.  

 

Uppföljning är ett sätt för ledningen att titta på olika avdelningars och personals effektivitet 

och prestationer.102 I Arla Foods görs det uppföljning på strategiplanen varje år och den 

uppdateras utifrån vilka förutsättningar som gäller. Målen sätts i samband med planering och 

budgetering för nästkommande år, vilket resulterar i att exempelvis strategierna förändras och 

det påverkar hur aktiviteterna planeras för kommande år och därigenom även budgetarbetet. 

Nyckeltalen följs upp regelbundet och kommenteras på alla nivåer dvs. mejeri, ledningsgrupp 

för Supply Chain och ledningsgrupp för Businessgroup. I Milko görs även där regelbundna 

uppföljningar. Ledningen ser över den totala verksamheten på varje ledningsgruppsmöte som 

                                                
101 Bergman et al., 2005, s. 31 
102 Hedström & Kolbäck, 1999, s. 8 
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är en gång i månaden. Uppföljning är ständigt en punkt på varje möte för att se hur Milko 

ligger till och vilka åtgärder ska sättas in. Gefleortens har alltid använt sig av budgetering och 

en ettårig verksamhetsplan. De anser att den är tillräckligt flexibel för att kunna hantera 

marknaden. Verksamhetsplanen och målen följs upp två gånger per år. Gefleortens reviderar 

inte målen, eftersom beslutsvägarna är så pass korta och marknaden så pass föränderlig kan 

det förekomma att vissa mål justeras eller att verksamheten ändras så att målen kan uppnås. 

5.5.2 Benchmarking  

Grundsynen med benchmarking är att andra besitter kunskap som på ett eller flera sätt kan 

bidra till att den egna verksamheten kan förbättras.103 Det har Arla Foods och Milko tagit till 

sig. Gefleortens använder sig inte av benchmarking då de anser att avräkningspriset och 

budgeten ger en bra bild av verksamheten. Arla Foods använder sig mest av intern 

benchmarkning där kostnadsjämförelser görs mellan deras olika mejerier. Extern 

benchmarking förekommer inte frekvent men det har gjorts tidigare. Milko däremot använder 

sig av både internbenchmarking, där jämförelse mellan mejerier görs, och extern 

benchmarking. I den externa benchmarkingen kan det vara svårt att få insikt i andras 

verksamheter, då exempelvis risk för konflikter och fientlighet mellan företagen kan vara hög. 

Denna risk är emellertid låg i Milkos fall då det Litauiska företaget agerar på en annan 

marknad än vad Milko gör i dagsläget. Det Litauiska företaget har en helt annan ägarstruktur 

och agerar på en extrem tillväxtmarknad vilket leder till att Milko får insyn och värdefull 

kunskap som de inte kunnat få med en intern jämförelse. Milkos interna benchmarking görs 

mellan Milkos fem produktionsenheter. Det pågår ständigt en jämförelse mellan dessa 

enheter. 

 

Om verksamheten hos ett framgångsrikt företag ej går att överföra till den egna verksamheten 

är extern benchmarking poänglös.104 Arla Foods anser att det är viktigt att de underliggande 

faktorerna vid en jämförelse klargörs för att få ett rättvist resultat vid benchmarking. Därmed 

är den interna benchmarkingen lätt att göra och överföra på olika delar i sin egen verksamhet. 

Milko följer även teorins linje då de väljer samarbetspartner med samma typ av produktion 

som de själva men där skillnaden finns i att de agerar på en annan typ av marknad än dem.  

                                                
103 Karlöf, 1996, s. 16 
104 Ibid. s. 41ff 
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5.5.3 Internprissättning  

Inget av de tre mejerierna nämner avräkningspriset när de pratar om internprissättning. De ser 

avräkningspriset som ett självständigt styrverktyg och i internprissättningen fokuseras det 

enbart på transaktioner inom företaget och inte mellan transaktioner mellan bönderna och 

företaget. Det betyder emellertid inte att avräkningspriset inte är viktigt, bara det att 

avräkningspriset inte ses som en form av internprissättning.  

 

Den huvudsakliga meningen är att internprissättningen bör vara likvärdig med det pris som 

skulle sättas om produkten såldes till utomstående kunder eller köpas från utomstående 

leverantörer. Detta pris ska sedan justeras för kostnader som inte uppstår vid intern handel. 

För Arla Foods del används internprissättning vid distribution mellan olika lager och är 

baserad på kostnad för sålda varor vid försäljning. Milko använder internprissättning på 

produktionen när den säljs till marknadssidan. Internprissättning finns även inom andra delar 

av verksamheten, exempelvis säljer IT-enheten sina tjänster till företaget. Gefleortens 

internprissättning utgår från att en hanteringskostnad läggs på inköpspriset. 

 

Syftet med internprissättning är bland annat att motivera ledningen att göra rätt beslut och att 

det ska hjälpa till med att mäta den ekonomiska prestationen i de enskilda 

resultatenheterna.105 Arla Foods anser att internprissättningen inte medför några problem. 

Milkos internprissättning anses däremot inte alltid ge den perfekta styrningen. Meningen med 

internprissättning är att den ska ge marknadsavdelningen ett konkurrenskraftigt pris. Milko 

anser att om det inte gör det, ska internpriset i teorin tvinga ner kostnaden på produktionen. 

Men av deras erfarenhet fungerar det inte alltid i verkligheten. Det samma gäller för 

Gefleortens. De anser att det är oerhört svårt att få fram hanteringskostnaden.. Gefleortens 

anser exempelvis att det största förbättringsbehovet i styrningen innehas av 

internprissättningen. 

5.5.4 Nyckeltal 

Arla Foods har de senaste åren använt sig av nyckeltal. De nyckeltal som det har fokuserats på 

är: volym, resultat, bidrag till avräkningspris, produktionseffektivitet, logistikeffektivitet, nöjd 

konsument, nöjd medarbetare samt ledarskapsuppföljning. Arla Foods anser emellertid att 

nyckeltalen ej går att isolera utan de anses vara en del av budgeten samt balanced scorecard, 

                                                
105 Karlöf, 1996, s. 227 
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vilket överensstämmer med teorin om att nyckeltalen måste sättas in i ett sammanhang106. 

Milkos nyckeltal är exempelvis vinstmått, marknadsandelar, produktionseffektivitet och nöjd 

medarbetare. Gefleorten använder sig av nyckeltal inom produktion och marknad och 

försäljning. Ett bra nyckeltal kännetecknas av att vara enkel, lätt att se förbättringar på, är 

relevant samt jämförbar.107 Detta är något som vi tycker kännetecknar de nyckeltal som har 

valts av undersökningsobjekten. Emellertid kan det uppstå problem med relevansen hos varje 

nyckeltal. Alla divisioner är inte lika mycket berörda av exempelvis logistikfrågor. Därför är 

det oftast ett vanligt tillvägagångssätt att förutom de centrala koncerngemensamma 

nyckeltalen så bestämmer även varje division eller avdelning sina egna nyckeltal. Inom Arla 

Foods är ekonomi och miljö de två områden där nyckeltal bestäms på koncernnivå. Därutöver 

kan varje division bestämma själva vilka nyckeltal de vill använda. Milko och Gefleortens 

däremot använder sig endast av koncerngemensamma nyckeltal.  

5.5.5 Balanced scorecard  

Arla Foods och Milko använder sig av balanced scorecard, däremot inte Gefleortens. Tidigare 

har det ansetts vara fördelaktigt att hela företagets verksamhet kan sammanfattas i 

ekonomiska mått, men det har med tiden blivit uppenbart att verksamheter med komplexitet 

behöver beskriva verksamheten i fler perspektiv. 108 Arla Foods känner av ovanstående och 

menar att det har skett en förändring inom styrningen de senaste 15 åren. Från att enbart ha 

fokuserat på ekonomiska tal har istället ett helhetstänk börjat användas i och med införandet 

av balanced scorecard i Arla Foods. En anledning till införandet av balanced scorecard är att 

större fokus läggs på att ta fram bra och snabba beslutsunderlag så att snabba beslut kan fattas. 

För detta krävs det ett helhetstänk menar Arla Foods. Milko tycker att balanced scorecard är 

ett viktigt styrverktyg, men de anser sig inte kunna styra hela verksamheten på en så förenklad 

modell som balanced scorecard. 

 

De nyckeltal som Arla Foods använder sig av ingår i följande perspektiv: volym, resultat och 

bidrag till avräkningspris ingår i det finansiella perspektivet. Produktions- och 

logistikeffektivitet ingår i utvecklingsperspektivet. Produktkvalitet, antal reklamationer ingår i 

processperspektivet. Nöjd konsument ingår i kundperspektivet och nöjd medarbetare samt 

ledarskapsuppföljning ingår i medarbetarperspektivet.109 Milko använder sig också av samma 

                                                
106 Catasùs et al., 2001, s. 5 
107 Ibid. s. 33ff 
108 Lindvall, 2001, s. 213 
109 Ibid. s 214-218 
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perspektiv, vilket indikerar att båda mejeriernas balanced scorecard har ett helhetstänk och är 

i balans.110 Arla Foods betonar att nyckeltalen måste användas inom rätt område, samtidigt 

som Milko betonar betydelsen av att hålla perspektivens nyckeltal nere eftersom det kan bli 

för mycket ibland. Enligt teorin dämpar detta risken för informationsöverhettning och att 

uppmärksamheten riktas åt allt för många håll, vilket visar att båda företagen är medvetna om 

att balanced scorecard endast är effektivt då antalet perspektiv och mätningar hålls nere.111  

5.5.6 Belöningssystem 

Vissa forskare anser att belöningar är ett måste för att människor ska utföra ett så bra arbete 

som möjligt. De ska främst användas som ett incitament till effektivare arbete.112 

Belöningssystem finns i alla tre mejerier. Däremot är de riktade till olika personer inom de 

olika företagen. Inom Arla Foods är belöningssystem inte vanligt, men det förekommer för 

exempelvis säljare och för vissa i ledningsgruppen. Milkos belöningssystem är däremot enbart 

riktad till personalen och inte till ledningen. Exempelvis finns det system som belönar säljarna 

och i produktionen där belöning ges på förbättringsförslag. Gefleortens har även de ett 

belöningssystem som riktar sig främst till personalen. De har ett resultatbaserat 

belöningssystem där delar av överskottet går till personalen och en del till bönderna.  

5.5.7 Styrningen och ägandeformen 

Viss forskning menar att lantbrukskooperativ ofta har hållit fast vid en kooperativ anda som 

har utvecklats för andra tider och andra omständigheter, och att de också har en inneboende 

förändringströghet.113 

Styrning och ägandeformen Arla Foods Milko Gefleortens 

Kooperativ anda Stark Svag Stark 

Förändringströga Till viss del Nej Nej 

Tabell 7: Styrning och ägandeformen 

 
Arla Foods uppger att det finns en viss tröghet i organisationen som uppstår ur det långsiktiga 

tänkandet som måste finnas i ett lantbrukskooperativ på grund av ansvaret gentemot 

bönderna. Milko upplever däremot att de har gått från att ha varit förändringströga till att inte 

vara det eftersom de även har utvecklat styrning från reaktivitet till proaktivitet. Detta anses 

vara det viktigaste för framtidens lantbrukskooperativ: att inneha en god förmåga till inlärning 

                                                
110 Lindvall, 2001, s. 213 
111 Ibid. s. 213 
112 Bruzelius & Skärvad, 1995, s. 238 
113 Björklund & Nilsson, 2003, s. 216 
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och anpassning, vilket leder till flexibilitet och dynamik.114 Gefleortens anser sig inte vara 

förändringströga på grund av att de är små och därmed har de bra förutsättningar till 

marknadsanpassning. 

                                                
114 Björklund & Nilsson, 2003, s. 216-217 
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6 Slutsats och avslutande diskussion 
I kapitel sex redogörs de slutsatser som vi dragit från empirin och analyskapitlet, samt en 

avslutande diskussion. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats  

Syftet med denna uppsats var att beskriva och jämföra hur ledningen i tre lantbrukskooperativ 

använder sig av verksamhetsstyrning, samt att analysera lantbrukskooperativens användande 

av verksamhetsstyrning utifrån modern verksamhetsstyrningsteori. 

 

Tidigare höll sig mejerierna på varsin kant. Nu råder det en enhetlig syn på marknadsklimatet 

mejerierna emellan vilket har lett till fler samarbeten med andra mejerier och satsningar på 

EMV i och med ändrade konkurrensstrategier. Exempelvis ser Gefleortens en möjlighet att 

expandera utanför sin region med EMV, vilket är en möjlighet som har uppkommit tack vare 

förändringar i omgivningen. Konkurrens sker mellan alla mejerier som befinner sig inom 

samma geografiska område och konkurrerar med likadana produkter. Den enhetliga synen på 

marknaden som helhet innebär att mejerierna har samma externa information om den. Inget 

mejeri har något försprång. Vi kan därför konstatera att om mejeriernas förmåga att anpassa 

sig till marknaden och dess omgivning skiljer sig, beror det inte på grund av olikartade syner 

på marknaden som helhet utan snarare på grund av differenser i de interna verksamheterna 

och mejeriernas respektive förhållande till omgivningen. Milko och Arla Foods 

produktionskapacitetsstorlek leder till fler tillväxtmöjligheter än vad Gefleortens har med sin 

enda produktionsanläggning. Gefleortens ringa storlek och lokala inriktning medför att de är 

mer beroende av sina konkurrenter än de övriga två och ser därmed mer hotfullt på 

omgivningen. 

 

Samtliga mejerier i undersökningen använder sig av målstyrning, vilket är i linje med modern 

verksamhetsstyrningsteori. Arla Foods betonar betydelsen av formella styrmedel då storleken 

av organisationen påverkar avståndet mellan divisionerna och ledningen. Milko och 

Gefleortens betonar däremot vikten av personliga kontakter eftersom organisationerna har 

korta beslutsvägar, vilket leder till att ledningen vill ha engagemang och hög delaktighet.    

 

Vi kan tydligt se att organisationsformen hör ihop med lantbrukskooperativens storlek och 

deras verksamhetsomfattning. Arla Foods, som har en divisionsbaserad organisation, har en 

betydligt mer diversifierad verksamhet än de andra mejerierna. Arla Foods har betydligt fler 
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produkter och en större marknad att ta hänsyn till, vilket kräver en decentraliserad 

organisation, till skillnad från Milko och Gefleortens mindre funktionsorganisationer som inte 

har samma behov av en decentraliserad styrning då de har korta beslutsvägar. 

 

Både Arla Foods och Gefleortens är betydligt mer ekonomiskt inriktade än vad Milko är, både 

när det gäller visionen och målen, men även när det gäller strategin. Detta är intressant 

eftersom fastställandet av målen och följaktligen strategin präglar hela styrningen. Milko har 

större fokus på ickefinansiella aspekter av verksamheten än vad både Arla Foods och 

Gefleortens. Detta betyder att Milko kan anses ha en modernare styrning än de övriga två. 

Emellertid är Milkos strategier mer okonkreta än de andra två mejeriers dito, vilket kan ha 

betydelse i det här fallet. Milko låser inte fast visionen och affärsidén till avräkningspriset, de 

är även öppna för andra sätt för bönderna att tjäna pengar, exempelvis genom räntor och 

utdelningar. Gefleortens enda produktionsanläggning lyser även här igenom då de är de enda 

som har ett arbetsgivarperspektiv i affärsidén och visionen. 

 

I alla tre mejerier bestäms budgeten på ledningsnivå och sen bryts den ned till lägre nivåer. 

Mejeriernas utformning av budgetprocessen är i led med teorin, där en hög delaktighet i 

budgetprocessen leder till mer engagemang i företaget. Både Arla Foods och Milko använder 

sig av långsiktiga strategiplaner som sträcker sig tre år framåt i tiden. I Gefleortens syns 

tendenser på att inte vilja förutspå framtiden för långt fram i tiden då de anser att en snabb 

marknadsanpassning försvåras i och med långsiktiga och statiska strategiplaner. Det är 

intressant att det minsta företaget i vår undersökning, och som följaktligen borde ha lättast att 

anpassa verksamheten till omgivningen, finner det viktigt att ha korta strategiplaner för att 

kunna vara flexibla. Vi anser emellertid att detta beror på Gefleortens reaktivitet, eller snarare 

Milkos och Arla Foods proaktivitet. De sistnämnda kan av egen kraft bana väg och sätta 

trender på marknaden, medan Gefleortens ständigt tvingas att anpassa sig till trenderna på 

marknaden. 

 

Gefleortens använder sig inte av benchmarking. Arla Foods använder sig mest av intern 

benchmarkning där kostnadsjämförelser görs mellan deras olika mejerier. De anser det svårt 

att genomföra extern benchmarking eftersom det föreligger svårigheter i att hitta lämpliga 

jämförelseobjekt. Milko däremot använder sig av både intern och extern benchmarking. Vi 

anser att Milkos och Arla Foods storleksmässigt differentierade verksamheter ger upphov till 

olika förutsättningar för användning av extern benchmarking. 
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Trots resonemanget om att avräkningspriset är en variant på internprissättning så anser inget 

att mejerierna att så är fallet. Arla Foods anser sig ha bra rutiner för beräkningen av 

internprissättningen. Däremot för de övriga två är inte internprissättningen ett välfungerande 

styrverktyg i dagsläget. 

 

Inom Arla Foods bestäms vissa nyckeltal på koncernnivå, de andra bestämmer varje division 

självt. Vi finner det nödvändigt att Arla Foods har icke-koncerngemensamma nyckeltal för att 

det ger ansvarsfrihet till de olika divisionerna. Milko och Gefleortens däremot använder sig 

endast av koncerngemensamma nyckeltal, vilket vi tycker är rimligt med tanke på deras 

storlek och organisationsform. Arla Foods och Milko använder sig av balanced scorecard, 

däremot inte Gefleortens. Båda mejerierna använder sig av de fem perspektiven som 

rekommenderas i balanced scorecard -teorin, vilket indikerar att mejeriernas balanced 

scorecard har ett helhetstänk och är i balans. 

 
Arla Foods anser att det finns en förändringströghet som uppstår i ett långsiktigt tänkande 

som är ett måste i deras ansvarstagande gentemot bönderna. Milko däremot upplever att de 

gått ifrån förändringströgheten i och med att deras fokusering på styrning har gått från 

reaktivitet till proaktivitet. Gefleortens anser sig inte vara förändringströga eftersom de är små 

och därmed snabbt kan anpassa sig till den rådande marknaden. 

6.2 Avslutande diskussion 

Vi har efter att ha arbetat med dennas undersökning kommit fram till att den moderna 

verksamhetsstyrningen är skapad och anpassad främst för stora och medelstora organisationer. 

Denna ståndpunkt har växt fram hos oss då vi tydligt kan se att både Arla Foods och Milko 

arbetar med nästan alla delar som ingår inom den moderna verksamhetsstyrningen. 

Gefleortens finansiella fokusering leder till att de fortfarande är kvar i den traditionella synen 

på verksamhetsstyrning. Vi anser emellertid att vissa delar inom den moderna 

verksamhetsstyrningen är onödig för mindre organisationer då de har lättare att förmedla och 

kontrollera verksamheten utifrån enklare styrmodeller. Även om många delar är aktuella för 

alla typer av företag finns det skillnader i exempelvis vilka styrverktyg mindre organisationer 

behöver använda sig. Exempelvis bör Gefleortens främst fokusera på att det ska finnas en röd 

tråd mellan omgivningen, organisationsformen och strategierna. 

 

Lantbrukskooperativen ska sträva efter att ha en modern och effektiv verksamhetsstyrning så 

att de kan ge medlemmarna ett så högt avräkningspris som möjligt. Annars kan situation bli 
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att lantbrukskooperativen tappar medlemmar till konkurrenter. Det diskuterades i 

problemdiskussionen att ett lantbrukskooperativ med få produktionsanläggningar kan i 

extremfall utkonkurreras helt om medlemmarna lockas över till andra företag, vilket är ett 

möjligt scenario för Gefleortens och deras enda produktionsanläggning. Samtidigt kan de 

bönder som inte på ett eller annat sätt är kapabla att gå över till en annan producent få det 

svårt eller slås ut helt. Vi anser att detta är anledningen till att de har det högsta 

avräkningspriset i Sverige i dagsläget. Däremot vid sämre tider, när de inte längre kan ha det 

högsta avräkningspriset, tror vi att de kommer att vara snabba på att söka alternativa 

sammanslagningspartners. Men risken med detta är att Gefleortens produktionsanläggning 

läggs ner eftersom den dominerande sammanslagningspartnern kan fördela produktionen på 

flera anläggningar och därmed slå ut Gefleortens anläggning. Vi anser att det är därför 

Gefleortens lägger stor vikt på arbetsgivarperspektivet i formuleringen av visioner och mål; 

för att värna om deras enda mejeri. Milko och Arla Foods har inte samma priskänslighet när 

det gäller avräkningspriset. De kan med argument om framtida vinster ha ett lägre 

avräkningspris och istället göra framtida investeringar. 

 

Ingen av mejerierna ansåg att avräkningspriset ingick i deras internprissättning. För 

mejerierna är priset till bönderna en extern prissättning som inte har något med problematiken 

kring internpriset att göra. Internsprissättningens ändamål är att det ska hjälpa till med att 

mäta den ekonomiska prestationen i de enskilda resultatenheterna samt att motivera ledningen 

att göra rätt beslut. Avräkningspriset bör främst användas för att mäta böndernas lönsamhet 

samt vad råvaran kostar för lantbrukskooperativen. Internsprissättningen å andra sidan ska 

användas till att mäta vad det kostar att förädla denna råvara.  

 
Studien visar att mejerierna har många olikheter vilket stämmer in på teorin att 

verksamhetsstyrningen måste vara unikt anpassad till varje företag, men de har även många 

likheter. Några av de intressantaste likheterna som alla intervjuade hade enade åsikt om, var 

att ägandeformen skapade problem på ett eller annat sätt. För Arla Foods del leder ägarformen 

till att en viss tröghet uppstår eftersom de har ett långsiktigt ansvar gentemot bönderna. För 

Milkos del upplever bönderna att det inte finns ett tydligt ägande. Bönderna äger inte en 

aktiepost som ger avkastning utan de äger rätten att leverera till ett avräkningspris vilket leder 

till en del bönder saknar förtroende för ledningen. I Gefleortens skapar ägarformen problem 

då de själva skulle vilja bestämma vilka leverantörer företaget vill ha och därigenom få bort 

stora delar av det råvaruöverskottet som finns idag. Vi finner det motsägelsefullt att 
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Gefleortens har det högsta avräkningspriset samtidigt som de har ett råvaruöverskott. Det 

torde rimligtvis vara mer riktigt verksamhetsstyrningsmässigt att i första hand minska 

avräkningspriset och därmed ge vissa bönder möjlighet att gå över till närliggande mejerier. 

Detta skulle leda till att det förlustbringande överskottet försvinner och att verksamheten 

därför blir mera effektiv. Den ökade effektiviteten skulle sedan leda till att avräkningspriset 

kan höjas igen. Problemen skulle emellertid uppstå igen om avräkningspriset återigen sattes 

på samma nivå som innan regleringen av råvaruöverskottet, men de kan istället lägga sig ett 

snäpp lägre för att då bibehålla de bönder de redan har och inte locka till sig nya. Detta leder 

oss in till ett bekymmer när det gäller lantbrukskooperativens verksamhetsstyrning: är 

avräkningspriset lantbrukskooperativens mått på effektivitet? Ett högt avräkningspris är 

visserligen verksamhetens grundidé, men om priset för att sätta ett högt avräkningspris är att 

de går med förlust eller förhindras att göra nödvändiga investeringar som i förlängningen 

skulle kunna leda till expansion i någon form eller i värsta fallet nedläggning, då bör de 

ifrågasätta avräkningspriset som det yttersta måttet för att mäta lantbrukskooperativens 

effektivitet. Om de istället ser bönderna som leverantörer av råvara och inget annat, då skulle i 

så fall ett lågt avräkningspris vara att föredra. Det är detta motsatsförhållande som är det 

komplexa för lantbrukskooperativen. 

 

Vilka förbättringar kan respektive lantbrukskooperativ göra för att få en bättre 

verksamhetsstyrning? För Arla Foods del gäller det att överkomma problematiken med att 

vara en stor organisation. Ansvarsfrihet för divisionerna är en viktig faktor för framgång men 

samtidigt bör de hålla ihop koncernen så att det fortfarande känns som att de arbetar inom 

samma koncern.  Arla Foods bör behålla närheten till sina medlemmar. Det kommer därmed 

att vara en utmaning för Arla Foods att inte missnöje uppstår och därmed undvika att bönder 

går över till andra kooperativ. Arla Foods bör fokusera mer på benchmarking. Idag 

förekommer främst intern benchmarking, men vi anser att Arla Foods har mycket att hämta av 

extern benchmarking. Det behöver inte betyda en konkurrerande samarbetspartner, eftersom 

de är så pass stora kan de hitta samarbetspartnerns inom exempelvis logistik eller försäljning.  

För Milko gäller det även att tänka på ansvarsfrihet när organisationen blir allt större. Vi anser 

att de använder sig av styrverktyg på ett bra sätt och att ledningen har ett aktivt sätt gentemot 

användandet av verksamhetsstyrningen inom organisationen. Det som de emellertid borde 

tänka på är att eftersom de uppmuntrar djärvhet är det viktigt för dem att de har en klar vision 

och tydliga strategier, som är förmedlade till alla inom organisationen så att alla arbetar åt 

samma håll. Eftersom de har haft problem med tillit från bönderna så är det viktigt att de är 
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tydliga kring hur avkastningen går till i och med att inte enbart fokuserar på avräkningspris. 

De bör även förbättra rutinerna kring internprissättningen. Eftersom Gefleortens har ett 

begränsat handlingsutrymme kommer de alltid främst att vara reaktiva. Men det är ändå 

viktigt att de vågar tänka långsiktigt så att de blir mer proaktiva utan att tappa det kortsiktiga 

perspektivet. Konsekvensen blir annars att de tappar initiativförmågan på den egna 

marknaden. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Under uppsatsens gång har olika intressanta frågor dykt upp som vi med vårt syfte inte har 

haft möjlighet att besvara, men som vi anser kan vara intressanta för forskningen inom 

lantbrukskooperativ och verksamhetsstyrning. Det första området som vi finner intressant att 

studera är hur verksamhetsstyrningen fungerar i ett lantbrukskooperativ ur ett annat perspektiv 

än ledningens, exempelvis utifrån ett medarbetarperspektiv eller att identifiera skillnader 

mellan dessa perspektiv. Det andra området som vi tycker är intressant är att studera hur 

lantbrukskooperativen ska svara mot dagligvaruhandels ökade krav? Är EMV den enda vägen 

att gå eller finns det andra alternativ? En annan fråga som vi anser vara intressant är hur stor 

påverkan storleken har på lantbrukskooperativens verksamhetsstyrning, eftersom vi anser att 

den moderna verksamhetsstyrningen är främst lämpad för stora och medelstora 

organisationer.  
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iv 

Bilaga 

Intervjumall 

Vi har utgått från nedanstående frågor under intervjuerna. Vi har emellertid fört relativt 

öppna intervjuer med respondenterna, därför är nedanstående frågor endast varit en mall att 

utgå ifrån. 

 

Organisation och kultur 

• Hur ser organisationen ut? Hur är företaget uppbyggd och vilka funktioner finns?  

• Hur ser beslutsvägarna ut?  

• Hur ser ledningsfilosofin och värderingarna ut?  

• Vad har Ni för Företagskultur? 

• Vad har Ni för långsiktiga och kortsiktiga mål, hur väl kongruerar de med varandra? 

Styrning 

• Hur ser den grundläggande styrningsfilosofin ut? 

• Vilka styrverktyg använder Ni? 

• Hur har Ni kommit fram till dessa verktyg? 

• Hur ser arbetsprocessen med var och en av dessa verktyg ut? 

• Vad funkar bra respektive dåligt med respektive verktyg? 

• Vad kan förbättras i respektive verktyg för att göra de mer effektiva? 

• Är styrningsverktygens arbetsprocesser samspelta med varandra? 

• Anser Ni att styrningen är effektiv? 

• Vad kan förbättras rent generellt för att göra styrningen mer effektiv? 

• Bör fler styrningsverktyg införas? 

• Rangordna styrverktygens betydelse: mindre viktig, viktig, mycket viktig. 

Styrningen och ägarformen 

• Hur tror Ni att ägarformen påverkar styrningen, med tanke på föränderligheten som 

präglar livsmedelsbranschen samt förändringströgheten som lantbrukskooperativ 

innehar? 

• Vad tror Ni om framtiden för lantbrukskooperativ? 


