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Ekonomimodell – Så säkerställs de 
ekonomiska målen 
 
Jag har jobbar i och med många ekonomifunktioner. Majoriteten av dessa har antingen 
haft en bristande eller ingen ekonomimodell att gå efter. Vilket också fick sina 
konsekvenser. Konsekvenser av framför allt att lönsamhets- och effektiviseringsmål ej 
införlivades. Inte heller tillväxtmål. Något som skulle undvikas om en ekonomimodell 
fanns på plats och verkade. I denna exekutiva artikel tar jag upp vad, men framför allt 
varför, en ekonomimodell är så vital. Vital för att säkerställa att de ekonomiska målen 
uppfylls. Och hur du som VD och ekonomidirektör införliva detta. 

Vad är en ekonomimodell? 
En ekonomimodell är en av de tre grundläggande affärstaktikerna för ekonomin i bolaget. 
Tillsammans med ekonomisk plan och processer utgör den basen i bolagets ekonomi. Och 
ekonomimodellens syfte är framför allt att säkerställa att de ekonomiska målen i bolaget 
fullföljs. De ekonomiska målen som kommer ifrån bolagets strategi och 
affärsplan/ekonomiplan. 
 
Ekonomimodellen är den struktur som sätts upp i bolaget för implementering av de 
ekonomiska målen. Den bestämmer bland annat de ekonomiska ansvarsdelarna i en 
organisation. Precis som den styr alla kalkyler och prissättning i bolaget. Ekonomimodellens 
fokus ligger oftast på lönsamhet och avkastning. Inte på redovisningsprinciper eller andra 
operativa ekonomiska rutiner. Ekonomimodellen hanterar framför allt helheten. Essensen i 
bolagets ekonomi. 
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Varför ska ett bolag ha en ekonomimodell? 
Då ekonomimodellens funktion främst handlar om att strukturera de ekonomiska målen, utgör 
den ett av de främsta ekonomiska styrmedlen i ett bolag. Om den inte fungerar. Fungerar inte 
ekonomin i bolaget. Därav bör även styrelsen i bolaget förstå och fått en genomgång av 
bolagets ekonomimodell. I annat fall blir det svårt för styrelsen att ha kontroll över ekonomin. 
Och framför allt den framtida lönsamheten. Att den kan garanteras. 
 
Samma sak gäller för både VD och ekonomidirektören. Att de kan ha kontroll över ekonomin, 
men samtidigt kunna styra den enklare. Exempel om ett tjänstebolag har en tydlig och bra 
ekonomimodell. Som leder till en bra projektkalkyl och prissättning. Tvingas varje 
projektledare att uppfylla lönsamhetskravet ekonomimodellen ställer. Detta innebär att alla 
projekt blir lönsamma på samma nivå. Detta i förutsättning att indirekta kostnader också är 
bra styrda. Med en fast procentsats. Kort och gott skapar ekonomimodellen ordning och reda, 
som gör att ekonomin utvecklas bra. Med god lönsamhet och avkastning. 

Hur utvecklar VD & ekonomidirektören 
ekonomimodellen? 
Om ni inte har eller har utvecklat er ekonomimodell tillräckligt bra. Är det bra om du som VD 
och/eller ekonomidirektör tar tag i detta. Och gärna tillsammans. Då ekonomimodellen är så 
vital för bolagets ekonomi och styrning. Samt att ansvaret ligger både hos VD och 
ekonomidirektören. Då den ekonomiska modellen är en del av affärsmodellen och styr hela 
ekonomifunktionen. 
 
Så var bör man då börja? Det enklaste och bästa, som i all utveckling, är att börja utveckla på 
övergripande nivå. Och sedan utveckla de mindre delarna allt efter som. Fokus bör ligga på 
lönsamhet och avkastning i början. För att sedan hantera exempelvis kredittider, skuldsättning 
och så vidare. Områden som bör prioriteras är ekonomisk ansvarsfördelning. Styrning av 
indirekta kostnader. Samt produktionskostnader med kalkylering och prissättning. 
Detta gäller oavsett vilken bransch och företag ni än verkar i. 
 
Lycka till! 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


