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Fascineras du också av mänskligt beteende och hur det kan
påverkas? Gillar du att fundera över hur ett företag kan lyftas - både

ekonomiskt och socialt - med hjälp av nya rön kring
ekonomistyrning? Bra, då är detta en bok för dig!

Den här boken tydliggör bredden och mångfalden i dagens
ekonomistyrning, primärt genom en tydligt problematiserande
ansats. Författargruppen utgörs av ett stort antal av Sveriges

skickligaste lärare och forskare inom ämnet. De representerar även
olika inriktningar, vilket innebär att ekonomistyrningen belyses ur ett
flertal olika perspektiv. Genom denna djupdykning i en rad relevanta

ämnesfrågor bidrar boken till att öka förståelsen av
ekonomistyrningens komplexa och fascinerande karaktär.

Läs mer
Boken är strukturerad i tre övergripande teman. I det första
diskuteras och problematiseras det huvudsakliga området för
ekonomistyrning: olika typer av ekonomiska ansvarsenheter.

Dessutom behandlas två specialfall av detta, nämligen
ekonomistyrning av projekt och ekonomistyrning i nätverk.

Bokens andra tema inriktas på några grundläggande styrverktyg och



styrprocesser som förekommer på ett eller annat sätt i många
organisationer. Här behandlas kalkylering, budgetering, nyckeltal,

balanced scorecard och affärssystem.
Bokens tredje och avslutande tema fokuserar på några viktiga

aktuella ekonomistyrningsfrågor; antingen sådana som funnits under
lång tid men som kommit att bli extra uppmärksammade på senare

tid, eller sådana som helt enkelt är relativt nya frågor inom
ekonomistyrningsområdet. Här behandlas intern kontroll, CSR,
belöningssystem, shared services och förtroendets betydelse i

ekonomistyrningen.
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