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Innovasjon og kontroll – en umulig 
kombinasjon?
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Plan for dagen

• En teoretisk rettet tilnærming – Per Ståle
– 2 timer

• En praktisk rettet tilnærming – Tom 
– 2 timer

• Lunsj
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Økonomistyring og innovasjon

• Definere økonomistyring

• Styringssystemer

• Kritiske suksessfaktorer og prestasjonsmål

• Kontekstuell økonomistyring

• Karakteristikker ved innovasjonsbedrifter
– Profesjonelle organisasjoner

– Styringsbevissthet

• Design og bruk av styringssystemer

• Et praktisk case

Økonomistyring - bakgrunn

• Økonomistyring = regnskapsrapportering?

Today`s management accounting information, driven by the 
procedures and cycle of the organization`s financial 
reporting system, is too late, too aggregated, and too 
distorted to be relevant for managers` planning and control 
decisions” (Johnson and Kaplan, 1987:1). 
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Økonomistyring – definisjon

“Management control is the process by which managers 
influence other members of the organization to implement 
the organization̕ s strategies”(Anthony and Govindarajan, 
2001).

• Strategisk fokusert

Styringssystemer - Control Package Theory
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Control Package Theory (2)

KPIs og Prestasjonsmål

• Aktiviteter må kvantifiseres for å kunne måles
– «Performance measurement can be defined as the process of

quantifying the efficiency and effectiveness of action».

– Eksempel forsvaret – forsvarets oppgaver er:
• Forsvare Norge

• Overvåkning og etterretning

• Norsk suverenitet og myndighetsutøvelse

• Internasjonalt samarbeid og internasjonale bidrag

• Støtte det sivile samfunn

• What gets measured is what gets done.
– Dysfunksjoner ved prestasjonsmåling
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Kontekstuell økonomistyring (2)

• Contingency theory
– Ingen universell utforming

Kontekstuell økonomistyring
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Karakteristikker ved innovasjonsbedrifter

• Profesjonelle organisasjoner
– Interaksjon med kunde i produksjonen

– Heterogenitet – mangel på standardisering (nye produkter)

– Menneskelige ressurser 

– (Immateriell output)

– (Samtidighet i produksjon og konsum)

• Styringsbevissthet
– Hva er egentlig de kritiske suksessfaktorene for din 

innovasjonsbedrift?
• Hvilke mål er sentrale?

• Hvilken økonomistyring har du egentlig?

Bruk av styringssystemer

Diagnostisk modell Interaktiv modell
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Case – festival

Kontakt

Per Ståle Knardal

per.s.knardal@hist.no

73 41 26 47


