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Abstract 
Purpose 
The purpose of this study is to contribute to the understanding regarding how different 
configurations of a company’s or organization’s management control systems (MCS) help in 
providing success and high performance. This is done by using the Levers of Control - 
framework in order to determine how the MCS is arranged, which is then related to its 
Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use. In this way, we can also contribute to 
understanding regarding the notion of balance and what it means. 

Design/methodology/approach 
The study is based on a survey sent to business unit managers in Sweden. The data is then 
analyzed statistically by using cluster analysis, correlation and profile deviation. 

Findings 
The findings of this study show that organizations with a high use of all parts in the LOC-
framework regards this to be more useful and easier to use than organizations with a less 
evolved MCS. From this it’s suggested that it’s rather the intensity of control then the fit to the 
organizations strategic situation that creates success. 

Originality/value 
This study opposes much of the prior research regarding the LOC-framework which has been 
based on the thought that companies and organizations need to adapt their MCS to their 
strategic environment in order to generate success. This study shows some of that results, but 
when you look at the bigger picture it clearly states that it’s the use of LOC rather than the 
adaption to other factors that work in the long term. 

Keywords 
Management control systems, MCS, Levers of Control, LOC, Management control, Profile 
deviation, Cluster analysis 
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Inledning 
Bakgrund 
För att företag och organisationer ska kunna nå sina övergripande mål och genomföra sin 

strategi är det av stor vikt att det finns ett styrsystem som beskriver hur de anställda ska handla 

och agera (Merchant och Van der Stede, 2012). Den moderna forskningen gällande hur 

organisationer styrs kan tänkas ha sitt ursprung i det som Anthony (1965) benämner 

Management Control, vilket han definierar som: ”processen där chefer säkerställer att 

resurser framställs och används på ett effektivt sätt för att säkerställa organisationens mål”. 

Management Control är det som på svenska vanligtvis brukar översättas till ekonomistyrning. 

Utifrån detta har mycket av den nuvarande forskningen inom området kommit att handla om 

hur olika typer av styrning kan kombineras i ett system. Detta benämns då vanligtvis 

Management Control Systems (MCS), vilket Simons (1994) definierar som: ”de formella, 

informationsbaserade rutiner och procedurer som chefer använder för att upprätthålla eller 

förändra mönster i organisationers aktiviteter”. Styrsystemet formas av ledningen och är starkt 

förknippat med organisationens strategi (Simons 1994; Langfield-Smith 1997; Merchant och 

Van der Stede, 2012). Merchant och Otley (2007) menar att trots att det finns många olika 

definitioner av vad MCS är och vilka delar som ska ingå i begreppet så har alla en sak 

gemensamt, styrning. 

En av de mest väletablerade modellerna för att beskriva MCS är Robert Simons ramverk Levers 

Of Control (LOC), vilket har använts flitigt i både kvalitativa och kvantitativa studier sedan det 

introducerades för över 20 år sedan (Martyn et al., 2015). Martyn et als., (2015) genomgång 

visar att detta ramverk använts flitigt inom forskningen och att det fortfarande publiceras 

studier som bygger på dessa tankegångar. LOC utvecklades av Simons under flera år och 

arbetet dokumenterades i flertalet artiklar (Simons, 1987; Simons, 1990; Simons, 1991) innan 

den slutgiltiga modellen presenterades 1994. Modellen bygger på fyra delar: beliefs systems, 

boundary systems, diagnostic control systems (DCS) och interactive control systems (ICS), 

vilka tillsammans ska hjälpa organisationen att nå sina strategiska mål (Simons, 1994). Beliefs 

systems ska sätta ramar för grundläggande värderingar, boundary systems beskriver regler och 

gränser, DCS övervakar samt mäter verksamheten och ICS styr hur interaktionen sker i 

organisationen. Många av de studier som genomförts med LOC som grund har främst fokuserat 

på användningen av enskilda delar i styrsystemet och då främst användandet av DCS och/eller 

ICS (t.ex. Van der Stede, 2001; Davila, 2000; Abernathy och Brownell, 1999; Bisbe och Otley, 

2004). Den första att mäta och använda sig av alla fyra delarna i LOC var Widener (2007), 
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vilket till synes har påverkat mycket av den nuvarande forskningen på området då denna i större 

utsträckning tar hänsyn till hela modellen. 

Problematisering 
Simons (1995) beskriver att de strategiska målen uppnås genom att de fyra delarna i LOC 

tillsammans hjälper till att stödja innovation och kreativitet, samtidigt som de anställdas 

handlingar kan styras. Han menar vidare att ramverkets styrka inte ligger i de enskilda delarna, 

utan i hur de samspelar och kompletterar varandra. Annan forskning har också visat att alla 

delarna är viktiga att ta i beaktande för att effektivisera och nå det som kallas dynamic tension 

(Mundy, 2010; Widener, 2007). Med dynamic tension menas det tillstånd där de spänningar 

som finns inom en organisation hanteras optimalt genom användandet av styrsystemet och 

därigenom maximerar företagets prestation (Henri 2006). Lewis (2000) beskriver också att 

dynamic tension bygger på jämvikten mellan motriktade, men samtidigt sammankopplade 

krafter som vägs mot varandra. Samma tanke utvecklas ytterligare av English (2001) där det 

beskrivs hur spänningarna i en organisation skapar ett dynamiskt samspel som bygger på både 

rivalitet och komplementaritet. English (2001) menar också att detta fenomen tidigare 

förekommit i forskningslitteraturen under namn som t.ex.: paradox, konflikt, dilemma etc. 

Henri (2006) uttrycker också att dynamic tension skapas genom att organisationens styrsystem 

används på ett balanserat sätt, vilket då i sin tur påverkar företagets prestation och förmåga att 

leverera resultat. Just en balanserad användning av de olika delarna av LOC är något som även 

Simons (1995) beskriver som centralt för att organisationer ska uppnå sina strategiska mål. Han 

presenterar dock aldrig en beskrivning av hur balansen bör utformas, vilket har skapat intresse 

för vidare forskning inom just balansering av LOC. 

Widener (2007) kommer i sin undersökning av alla fyra LOC fram till att det inte går att bortse 

från någon av delarna för att skapa ett välfungerande styrsystem. Detta är något som även 

belyses av Malmi och Brown (2008) som beskriver vikten av att se en organisations styrsystem 

som ett paket och att det inte enbart går att utgå från den påverkan som de enskilda delarna har. 

Nyligen har Kruis et al. (2016) genom sin studie presenterat vad balans kan tänkas vara. Kruis 

et al. (2016) menar dock att det finns ett flertal konfigurationer av LOC som innebär balans och 

vilken av dessa som är lämplig beror på organisationens strategiska utmaningar. En grundtanke 

i deras studie är dock att dessa konfigurationer är optimala för företagen och att företag har valt 

rätt uppsättning av LOC utifrån sina förutsättningar. Detta menar Kruis et al. (2016) behöver 

studeras ytterligare för att säkerställa deras resultat. Till viss del görs detta av Bedford (2015) 

som gjort en liknande studie vilken istället utgår från organisationers innovationsgrad. Han kan 
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dock inte påvisa förekomsten av några balanskonfigurationer som leder till att företagen 

presterar bättre. 

Med detta i beaktande ser vi att det fortfarande finns en lucka gällande kunskapen om balans 

och vilka konfigurationer av LOC som faktiskt skapar användbarhet för företagen. Chenhall 

(2003) beskriver att det kan vara svårt att mäta företagens prestation på ett bra sätt vilket skapar 

problem när det kommer till att avgöra om det faktiskt råder balans eftersom prestationen då 

måste kunna mätas på ett tillfredsställande sätt. Ett alternativ som Chenhall och Morris (1986) 

presenterar till att mäta resultat är att mäta användbarheten då denna i förlängningen genererar 

en förbättrad prestation och samtidigt är lättare att mäta. För att förbättra sin användbarhet är 

en bra metod att analysera hur de som lyckats bättre har konfigurerat sitt styrsystem och sedan 

göra likadant själva (Drazin och Van de Ven ., 1985; Doty et al., 1993). Zhu et al. (2009) visar 

dessutom att det finns ett positivt samband mellan styrsystemets användbarhet och hur väl 

organisationen presterar.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska begreppet balans samt att bidra till förståelsen om hur 

företag och organisationer bör utforma sina styrsystem för att kunna uppnå bästa möjliga 

användbarhet och användarvänlighet. Detta görs genom att LOC-ramverket används för att 

utläsa hur styrsystemet är utformat, vilket sedan kopplas till dess användbarhet och 

användarvänlighet. På detta sätt kan vi även bidra till förståelsen gällande begreppet balans och 

vad det innebär. 
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Teoretisk referensram 
Levers of Control 
Simons (1995) modell Levers of Control (LOC) presenterar ett nytt synsätt på MCS och strategi. 

Simons kritiserar gamla MCS-modeller för att de inte är designade med hänsyn till att 

omvärlden förändras. Vidare menar han att innovativa organisationer som vill decentralisera 

och bli allt mer kundanpassade ofta använder sig av standardiserade kontrollsystem som 

dessutom förutsätter att allt går enligt planen. Ett MCS måste kunna balansera kraven som 

omvärlden och konkurrenter ställer, spänningar mellan frihet och tvång, mellan ansvar och 

uppmuntran till självstyre, mellan top-down styrning och bottom-up kreativitet samt mellan 

experimentellt och effektivitet. Simons modell tar hänsyn till dessa spänningar och visar på att 

ledningen inte behöver eller ska välja det ena eller det andra. LOC illustrerar hur chefer styr 

genom fyra grund levers; beliefs system, boundary system, diagnostic control system (DCS) 

och interactive control system ICS). Simons menar att dessa jobbar parallellt men har olika 

syften och att den sammanlagda styrkan ligger i hur varje system för sig är balanserat.  

 

Figur 1 Levers of Control (Simons, 1995) 

För att kunna lyckas med sitt MCS har Simons taget fram en modell (figur 1) med 

nyckelvariabler som måste analyseras. Kärnan i modellen bygger på företagets strategi – hur 

man konkurrerar och positionerar sig själv gentemot andra företag. Nästa nivå representerar 

fyra väsentliga delar som måste förstås och analyseras för en lyckad implementering av 

strategin; kärnvärderingar, risker att undvika, strategiska osäkerheter och kritiska 

prestationsvariabler. Varje del övervakas sedan av de olika systemen. (Simons, 1995) 
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Systemen kan ses som motverkande krafter, vilket behövs för en effektiv implementering av 

strategin. Simons beskriver dem som positiva och negativa krafter eller yang och yin. Simons 

använder sig även av termerna gas och broms. Belief system och ICS representerar gas som är 

de kreativa, inspirerande och positiva krafterna. Boundary systems och DCS är de negativa 

krafterna, bromsarna som säkerställer att mål uppfylls och att man håller sig inom ramarna för 

sina befogenheter. (Simons, 1995) 

Beliefs system 
Belief system är det som ska sätta ramarna för grundläggande värderingar, syfte och riktning. 

Systemet ska även definiera hur värde skapas, vilken prestationsnivå som förväntas och hur 

man behandlar varandra. Beliefs system ska skapa drivkraft och ge vägledningen mot ett 

beteende där nya möjligheter ständigt söks. (Simons, 1995) 

Belief system används speciellt när man snabbt måste anpassa sig till nya möjligheter, när 

ledningen beslutar sig för att ändra strategisk inriktning eller de vill ge de anställda extra energi. 

Det är ofta högre chefer eller ledning som upprättar dessa system men de måste följas upp och 

underhållas genom en kommunikation mellan chefer och anställda. (Simons, 1995) 

Detta ska ske genom att sätta upp en verksamhetsidé, vision, trossatser och ett syfte med 

verksamheten. För att öka engagemanget och bygga upp ett beliefs system med stabil 

vägledning och värderingar behöver man visa sig unika och få anställda att känna stolthet över 

dem och även att det formella systemet symboliserar det som organisationen representerar och 

står för. Det är dessutom av stor vikt att beliefs system är tillräckligt brett och formulerat på ett 

sådant sett att alla från exempelvis säljare till städare kan ta dem till sig och på sitt egna sätt 

arbete utifrån dem. De är därför inte lämpliga som standards där man mäter någon form av 

outcome då dessa system kan ses som något vaga eftersom de kan tolkas olika från person till 

person. Hur ska då ledningen omvandla dessa vaga värderingar till något som faktiskt bidrar 

till att driva verksamheten framåt. Lösningen på detta är boundary systems. (Simons, 1995) 

Boundary system 
Boundary system talar om vilka aktiviteter och på vilka domäner som anställda får agera. Detta 

sker genom formella regler, gränser och föreskrifter som definierar sanktioner och möjlig 

bestraffning. Syftet med dessa är att de anställda ska kunna vara kreativa och innovativa men 

inom vissa uppsatta gränser. De anställda är opportunistiska och letar efter nya sätt att skapa 

värde eller övervinna hinder. Människor i allmänhet vill göra ”det rätta” – agera etiskt korrekt 

i enlighet med upprättade moraliska koder. Dock kan pressen att uppnå bra resultat ibland 

kollidera med dessa varför man behöver ha boundary systems. Trots att boundary system är 
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upprättade i negativa termer och minimum standarder så främjar det ändå kreativitet och 

innovationen genom att man inte talar om vad man ska göra utan vad man inte ska göra. Genom 

att systemet tillåter chefer att delegera beslutsfattande maximerar man även flexibiliteten. 

(Simons, 1995) 

Boundary system definieras genom uppförandekod, strategiska planeringssystem, plan för 

förvärv av tillgångar och operativa riktlinjer. Uppförandekod sätts upp när det är av stor vikt 

att man har ett gott rykte. Strategiska gränser är viktiga för att inte slösa med resurser i onödan 

genom att vara allt för experimentell eller sökande efter nya möjligheter. Strategiska gränser 

ska även säkerställa att människor undviker affärsmöjligheter som kan försvaga företagets 

konkurrenskraft. Boundary systems sätts av högre chefer eller ledning tillsammans med till 

exempel jurister och/eller HR-avdelning. (Simons, 1995) 

Diagnostic control system (DCS) 
DCS övervakar organisatoriska resultat och avvikelser utifrån förutbestämda standarder och 

värden på kritiska variabler. Eftersom dessa i sin tur ska spegla den valda strategin krävs en 

väl underbyggd analys så att de är korrekta. De används för att skapa en effektiv 

resursfördelning, definiera mål, motivera, staka ut riktlinjer för korrekt agerande, ge 

möjligheter till att utvärdera och analysera i efterhand. Detta frigör samtidigt tid för ledningen 

till att ägna sig åt annat. Systemen används genom att standarder sätts upp, man mäter output 

och man har incitamentssystem som är kopplade till måluppfyllelse. Dessa standardvariabler 

kan vara båda finansiella och icke-finansiella. (Simons, 1995) 

DCS används när man vill övervaka mål, lönsamhet eller utvecklingen mot dem. Det måste 

finnas prestationsmått (output) att mäta och informationen måste kunna användas för att 

påverka eller rätta till uppmärksammade avvikelser. Om processen eller output är en kritiskt 

prestationsvariabel blir det extra viktigt med dessa system. Det är ledningen som sätter upp 

eller förhandlar om målen och de tar emot rapporter som de sedan granskar. Systemet 

underhålls på gruppnivå där de även samlar in, bearbetar och analyserar data. Utfallet följs 

sedan upp och jämförs med prestationsmåtten för att senare kunna utveckla processer så att 

man i framtiden kan nå de uppsatta målen. Det kan även var så att man behöver justera 

prestationsmåtten för att de i framtiden ska kunna matcha utfallet vilket är målsättningen. 

(Simons, 1995) 

Interactive control systems (ICS) 
När organisationer är små är det enkelt för ledningen att ha en tät kontakt med anställda där 

man tillsammans kan utforska nya hot eller möjligheter. Ju större organisationer blir ju mer 
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komplex blir denna typ av personlig kontakt. Man behöver därför formella system där 

informationen på ett enkelt sätt kan delas genom organisationen för att fortsätta vara kreativa. 

(Simons, 1995) 

ICS tillåter ledningen att regelbundet delta i beslutsfattande tillsammans med underordnad. 

Systemet fungerar som en slags avkänningsmekanism, som ser mönster och förutspår, där 

ledningen regelbundet kan involveras. ICS har fyra karaktäristiska drag som särskiljer dem från 

DCS: (Simons, 1995) 

• De fokuserar på konstant föränderlig information som ledningen har identifierat som 

potentiellt strategisk. 

• Informationen är tillräcklig för att efterfråga frekvent och regelbunden uppmärksamhet 

från driftschefer på alla organisatoriska nivåer. 

• Det genererade datamaterialet från de interaktiva systemen tolkas bäst och diskuteras 

bäst genom personliga möten mellan ledningen, chefer och kollegor. 

• ICS är en katalysator för pågående debatt om underliggande data, antaganden och 

handlingsplaner. 

Systemet skapar möjligheter att rikta uppmärksamhet mot strategiska osäkerheter där man 

tillsammans kan ta fram nya strategier och innovationer. För att lyckas med ICS gäller det att 

ha en schemalagd agenda där den insamlade informationen diskuteras mellan ledningen och de 

anställda. Det gäller även att chefer på alla positioner fokuserar på dessa system. Att ständigt 

utmana och debattera data, antaganden och handlingsplaner är ett måste. Det är genom denna 

debatt som nya strategier ofta växer fram. (Simons, 1995) 

Vid strategiska osäkerheter finns det stora behov av att leta och utforska möjligheter till 

förändring. Systemet ska kunna fånga upp saker som annars kan komma som en överraskning 

och som kan påverka framtiden negativt och då kunna arbeta mer proaktivt. Det skulle till 

exempel kunna röra sig om förändringar i teknologi, lagstiftning, kunders smak eller 

konkurrens. Simons menar dock att det är lika viktigt att även söka efter oväntade framgångar 

och analysera dem. Ledningen ska vara aktiva i användandet och tillsammans med 

underordnade chefer ständigt uppskatta eventuella effekter och hur man ska agera framöver. 

Detta kommer att resultera i nya idéer, handlingsplaner och strategier. (Simons, 1995) 

LOC och dess effekt på outcome 
Hur en specifik balans påverkar någon form av outcome, till exempel prestation, effektivitet 

eller användarbarhet är, som vi diskuterat ovan, det bara Bedford (2015) som har undersökt. 
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Bedfords (2015) studie visar även på att de olika levers of control (LOC) påverkar prestationen 

oberoende av varandra i de företag som specialiserat sig på antingen utforskande eller 

utnyttjande. Detta i motsättning till den mer rådande uppfattningen att dessa bör komplettera 

varandra. 

Widener (2007) visar på att de olika levers har en påverkan på varandra. Dock visar författaren 

även att beliefs system har en påverkan på uppmärksamhet och lärande som i sin tur påverkar 

prestationen. Detta är även något som Bedford (2015) ser tendenser till. Genom att använda sig 

av beliefs system kommer de anställda bli mer motiverade vilket då kommer påverka företagets 

prestation positivt (Adler och Chen, 2011). Bart et. al (2001) undersöker i sin studie hur 

verksamhetsidén, vilken är en del i beliefs system, påverkar den finansiella prestationen. Bart 

et. al (2001) visar att det finns ett samband mellan verksamhetsidén och de anställdas beteende 

vilken i sin tur visade sig vara den variabeln som hade mest direkt inflytande på det finansiella 

resultatet 

Simons (1995) menar på att ett styrsystem med hög grad av interactive control system ska 

främja innovationen och vara positivt i sökandet efter nya möjligheter. För detta får Simons 

stöd av Henri (2006) som menar att en hög grad av ICS leder till hög entreprenörsanda och 

innovation. I motsättning till detta hittar Bisbe och Otley (2004) bevis för att företag med hög 

grad av innovation har en låg grad ICS. Andra som studerat ICS och hur det påverkar utkomst 

är Chong och Mahama (2014) vilka visar att ICS är positivt relaterat till hur effektiva olika 

team är. Vidare undersöker Chong och Mahama (2014) även om DCS har samma effekt men 

finner inget samband. Abernethy and Brownell (1999) undersöker hur DCS och ICS påverkar 

relationen mellan strategisk förändring och prestation. Deras studie visar på att låg grad av 

strategisk förändring tillsammans men DCS och hög grad av strategisk förändring tillsammans 

med ICS ledde till hög en prestation. Widener (2007) visar i sin tur även på att både DCS och 

ICS har effekter på prestationen. 

Styrsystemets balans 
För att ett styrsystem ska fungera effektivt och ge organisationen en möjlighet att kunna 

prestera goda resultat krävs enligt Simons (2000) att de fyra LOC används på ett balanserat 

sätt. Diskussionen gällande en bredare syn på en organisations styrsystem förs även av Malmi 

och Brown (2008) vilka beskriver att styrsystemet måste ses som ett paket och inte enbart kan 

analyseras utifrån dess beståndsdelar. Detta beskrivs också av Grabner och Moers (2013) som 

påpekar att uppmärksamhet måste riktas samtidigt mot olika delar av styrningen för att se hur 

dessa samspelar. Även Tuomela (2010) kommer fram till ett liknande resultat där det 
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presenteras att de olika delarna av LOC påverkar varandra. Dessa resultat har en tydlig koppling 

till Simons (2000) balansbegrepp då grundtanken att hela styrningen måste tas i beaktande för 

att eventuella fenomen ska kunna förstås är densamma. Det beskrivs dock att detta inte är någon 

enkel uppgift och att systemsynen kräver mer än den tidigare mer reduktionistiska forskningen 

(Grabner och Moers, 2013). Några som lyckats finna en stabil lösning gällande hur balansen 

ser ut i dagens organisationer är Kruis et al. (2016), vilka genom sin studie delar in företag i 

fyra konfigurationer utifrån hur de har utformat sitt styrsystem. Vilken av dessa fyra former av 

balans som uppvisas beror enligt Kruis et al. (2016) på vilken strategisk inriktning de har, vilket 

i sin tur också påverkas av hur deras omvärld ser ut. De fyra former av balans som presenteras 

benämns: Strategic vigilance, Strategic exploitation, Strategic responsiveness och Strategic 

stability. Dessa benämningar har baserats på gruppernas kontextuella situation och därmed vad 

som särskiljer varje konfiguration. Den kontextuella situationen beskrivs också som viktig för 

att organisationer ska kunna balansera styrsystemet på ett bra sätt (Chenhall och Morris, 1986; 

Widener, 2007). Det är huvudsakligen graden av osäkerhet i omvärlden som gör att den 

formella styrningen måste balanseras mot den flexibilitet som krävs för att kunna möta de 

förändringar som uppstår. Chenhall (2003) anser att företagets externa omvärld är starkt 

kopplad till hur styrsystemet bör utformas. Chenhall (2003) menar dessutom att de kopplingar 

och beroenden (Organisational Interdependencies) som finns bland företag och organisationer 

har en påverkan på styrsystemets utformning. Detta presenteras också av Chenhall och Morris 

(1986) som menar att en hög grad av interdependence gör att företagen använder sig mindre 

av formella informationssystem och förlitar sig mer på interaktion och kontakt mellan 

medlemmar i organisationen, vilket tydligt kan kopplas till Simons (1995) begrepp ICS och 

DCS. 

Bedford (2015) presenterar samtidigt att olika LOC har en enskild påverkan på organisationens 

prestation, vilket kan tänkas vara en motsats till tanken om att det är en balanserad användning 

av styrsystemet som skapar framgång för organisationer. Utifrån om organisation är inriktad 

mot att utveckla nya produkter/tjänster (Explore) eller mot att förbättra redan existerande 

(Exploit) blir olika delar av styrsystemet viktigt. För explorerande företag blir det viktigt med 

ett välfungerande ICS och för de exploaterande företagen hamnar fokus istället på att ha bra 

DCS och boundary systems. Bedford (2015) kommer dock fram till att en kombinerad 

användning av interactive och diagnostic use kan vara nödvändigt i organisationer där större 

krav ställs på anpassning och innovation. Dessa delar måste då användas samtidigt på ett 

balanserat sätt för att skapa dynamic tension vilket behövs för att hantera de krav som ställs. 
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Just dynamic tension och dess koppling till ett balanserat styrsystem är något som hanteras av 

Mundy (2010). Det beskrivs att cheferna har en möjlighet att genom sin utformning av 

styrningen kan skapa balans. Genom att sedan använda styrsystemet på ett sätt som både styr 

och uppmuntrar de anställda kan de spänningar skapas inom organisationen som leder till en 

ökad produktivitet och bidrar till framgång. Här framgår också att dess ICS är särskilt viktigt 

att beakta då samspelet mellan denna och de andra delarna av styrsystemet hänger samman 

med förmågan att nå ett balanserat användande och i förlängningen dynamic tension. Henri 

(2006) visar i sin studie att DCS och ICS tillsammans bidrar till dynamic tension och därigenom 

till bättre prestationer, vilken då till viss del går att koppla till det Mundy (2010) presenterar. 

Skillnaden är dock att Mundy (2010) tar hänsyn till alla fyra delarna i LOC medan Henri (2006) 

enbart undersöker DCS och ICS. Att en balanserad användning av dessa har en positiv inverkan 

på företagets prestation stärks upp av Grabner och Moers (2013). Även Widener (2007) visar 

att det finns ett beroende och en komplementaritet mellan flera av delarna inom LOC-

ramverket. Det som presenteras är mer specifikt att ICS påverkar DCS och boundary systems 

samt att beliefs systems har en inverkan på alla de övriga tre delarna. 

Styrsystemets användbarhet och användarvänlighet 
Användbarheten för ett styrsystem grundar sig enligt Chenhall och Morris (1986) i hur väl det 

lyckas tillhandahålla den information som är nödvändig för att driva organisationen. De 

beskriver vidare att denna information kan delas in utifrån fyra olika egenskaper; omfattning 

(scope), läglighet (timeliness), bearbetningsgrad (aggregation) och anpassning till 

affärsenheten (integration). Som tidigare diskuterat så finns det kontextuella faktorer som kan 

påverka hur styrsystemet konfigureras. Chenhall och Morris (1986) menar även att dessa har 

en påverkan på hur användbart ett system är. Chenhall och Morris (1986) argumenterar och 

visar på att vid en osäker omvärld så har chefer mer nytta av styrsystem med hög grad av 

egenskaperna omfattning och läglighet. I organisationer där avdelningar är beroende av 

varandra upplever chefer det användbart med styrsystem som genererar bred omfattning, 

bearbetad och anpassad information. Lal och Hassel (1998) menar att vid osäkerheter i 

omvärlden upplever chefer en stor användbarhet av styrsystem med mycket av allt. Författarna 

menar även att upplevd användbarhet tenderar att öka ju större ett företag är. För att ett 

styrsystemen faktiskt ska användas i företagen är det också viktigt att organisationernas 

medlemmar upplever det som användbart (Islam och Kellermanns, 2006).  

Chenhall och Morris (1986) undersöker i sin studie hur användbarheten är uppbyggd utifrån 

sina fyra dimensioner. Deras resonemang bygger då på att en korrekt uppsättning av dessa 
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dimensioner leder till att systemet blir användbart. För att kunna mäta användbarheten i ett 

befintligt styrsystem som företag använder måste man använda sig av en annan modell. 

Technology Acceptance Model (TAM) utvecklades av Davis (1986) och testades och 

validerades av Davis (1989). Modellen har därefter blivit en av de mest använda modellerna 

för att undersöka acceptansen av ett informationssystem (Amoako-Gyampah, 2007). TAM är 

en vidareutveckling av modellen Theory of Reasoned Action (TRA) som utvecklades av 

Fishbein och Ajzen (1977) vilka menar att en persons beteendemönster och intentioner att 

använda ett system kommer spegla personens handlingar. TAM består av de två delarna 

perceived usefulness (användbarhet) och perceived ease of use (användarvänlighet) vilka har 

visat sig vara fundamentala för användandet av system (Davis, 1989). Begreppen kan i många 

öron låta som samma sak men trots att de har med varandra att göra så mäter de två olika saker. 

Det finns detta till trots bevis för att perceived ease of use (PEU) påverkar perceived usefulness 

(PU) (Islam och Kellermanns 2006). Davis (1989) menar dock att PU har ett starkare samband 

med beteendemönstret än PEU har.  

Människors användande eller brist på användande av system eller programvara beror ofta på i 

vilken grad de själva tycker att systemet bidrar till att de bättre kan utföra sitt jobb. Det är precis 

detta som PU avser att mäta. Perceived Usefulnes kan definieras som: ”den grad som en person 

tror att användandet av ett specifikt system kommer att öka dennes arbetsprestation”. (Davis, 

1989) 

Trots att en person kan uppleva att ett system är användbart så kan det upplevas som allt för 

komplicerat eller svårt att använda vilket gör att ansträngningen att använda det överstiger 

nyttan. Perceived Ease of Use kan definieras som: ”den grad som en person tror att 

användandet av ett visst system inte innebär alltför stora uppoffringar”. (Davis, 1989) 

Forskningsfrågor 
Med utgångspunkt i studiens syfte och utifrån ovanstående teori blir det framförallt intressant 

att undersöka styrsystemets balans, balansens relation till kontexten samt balansens koppling 

till användbarhet och användarvänlighet. 

För att ett styrsystem ska fungera effektivt och skapa nytta för företagen behöver det vara 

utformat med balansen i åtanke. Forskning har visat att alla delar av LOC måste beaktas och 

att ingen av delarna därmed kan utelämnas på grund av samspelet som finns däremellan. 

Tidigare forskning gällande balansering av hela LOC-modellen är begränsad vilket leder till att 

det finns ett behov av att undersöka detta ytterligare. 
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Det framgår också att företagets kontext och strategiska situation har en koppling till hur 

styrsystemet utformas. Det finns utifrån detta resonemang ett behov av att anpassa 

konfigurationen av styrsystemet till företagets situation, vilket då innebär att balans kan 

förekomma i flera former. 

Den tidigare forskningen har inte lyckats påvisa ett tydligt samband mellan balans och 

outcome. Det har dock visats att vissa delar av styrsystemet enskilt kan ha en påverkan på 

företagets prestation. En grundtanke gällande LOC-ramverket och synen på styrsystemet som 

ett paket är trots detta att det är den balanserade användningen som skapar goda förutsättningar 

för en hög användbarhet och användarvänlighet. 

• Hur ser balansens relation till användbarhet och användarvänlighet ut? 

• Hur ser kopplingen ut mellan företagets strategiska situation (omvärld, inriktning, 

beroenden m.m.) och hur det konfigurerar sitt styrsystem?  

• Går det att utläsa tydliga mönster i hur företag konfigurerar sina styrsystem? 
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Metod 
Undersökningsstrategi och design 
För att undersöka hur balansen ser ut har vi inledningsvis mätt de fyra olika levers of control. 

Utifrån de uppmätta värdena genomfördes sedan en klusteranalys för att särskilja om det fanns 

olika konfigurationer i materialet. För att kunna avgöra om de observerade konfigurationerna 

verkligen är optimala testades även användbarheten och användarvänligheten av styrsystemet 

för att denna skulle kunna jämföras mellan de olika konfigurationerna. Utöver detta ställdes 

frågor gällande vissa av organisationens egenskaper då det kan underlätta tolkningen av 

resultatet från klusteranalysen. För att hitta optimal balans utfördes en så kallad profile 

deviation där egenskaperna hos de med högst upplevd användbarheten och 

användarvänligheten jämfördes med de övriga. Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät 

som utformats genom en kombination av delar från tidigare validerade enkäter. De frågor som 

gäller hur företagets LOC är konfigurerade har hämtats från Bedford (2015) och de frågor som 

gäller den uppfattade användbarheten är hämtade från Davis (1989). 

Denna studie ämnar ge ett ytterligare bidrag inom ämnet ekonomistyrning genom användning 

av redan befintlig teori och forskning inom ämnet. För att kunna bidra med mer generaliserbara 

slutsatser utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor krävs det ett relativt stort urval med ett 

omfattande datamaterial. Bryman och Bell (2005) menar att det i dessa situationer är motiverat 

att använda sig att en kvantitativ metod. Det kvantitativa angreppssättet är starkt förknippat 

med mätning, generaliserbarhet och kausala samband. För att kunna göra detta behövs någon 

form av statistisk analysmetod med signifikansnivåer för att tolka datamaterialet och besvara 

hypoteserna.  

Vid en kvantitativ metod menar Bryman och Bell (2005) att enkätundersökningar är ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten. Enkäten möjliggör insamling av data i kvantitativ form som 

dessutom gör att vi kan mäta våra variabler och olika samband dem emellan. Vi har skickat ut 

vår enkät per e-mail till respondenterna. Detta gör dock att vi inte kan vara helt säkra på vem 

som faktiskt har svarat på den. Länken till enkäten har varit personlig och endast kunnat 

användas en gång. Vilket minskat risken att svar kommit in från fel håll. Vi har därför ingen 

anledning att tro att enkäten på något sätt skulle vara ifylld av någon annan än den vi 

kontaktade. Ingen har blivit påtvingad enkäten och vi har dessutom varit tydliga med att alla 

svar och företag är helt anonyma. Detta gör att vi inte har någon grund till att tro att svaren 

skulle vara missvisande. Fördelen med att göra en enkätundersökning är att man kan samla in 

ett omfattande datamaterial relativt snabb och kostnadseffektivt. Detta på bekostnad av att det 



 14 

blir svårt för respondenten att ställa följdfrågor ifall osäkerhet gällande någon av frågorna 

uppstår. Vi har därför uppmanat till att ta kontakt med oss via mail eller telefon om så är fallet. 

Detta har dock inte skett vilket vi tolkar som att det inte har varit några större bekymmer 

gällande enkäten 

Den kvantitativa metoden kommer att hjälpa oss att mäta hur balansen i styrsystemet bör se ut 

och om det finns en koppling mellan balansen och användarbarheten och användarvänlighet. 

Detta kommer då inte bara bidra till teorin utan även ge ett praktiskt bidrag till företagen hur 

de bör balansera sitt styrsystem för att skapa användbarhet och användarvänlighet. 

Datainsamling 
För att ta fram ett relevant underlag med företag att studera användes databasen Retriever 

Business. Med hjälp av databasen genererades en lista på företag i Örebro Län, Västmanlands 

Län samt Värmlands Län med minst 50 anställda, vilket i detta fall innebar 342 möjliga företag. 

Ursprungligen hade vi tänkt att bara studera företag inom Örebro Län men breddade till dessa 

omkringliggande län. Detta då vi bedömde att vi behövde ett större urval för att få in tillräckligt 

med svar. I många fall kunde vi direkt få tag på mailadress till rätt personer via deras hemsida. 

I de fall där detta inte var möjligt kontaktades deras generella kontaktmail eller kontaktperson. 

Detta resulterade i att vi totalt hade 434 mailadresser till olika affärsenhetschefer. Då många 

företag har mer än en affärsenhetschef kan vi inte veta hur många som finns totalt i vårt urval. 

När affärsenhetschefer identifierats skickades en länk till den webbenkät som skapats ut via 

mail. Efter en vecka skickades en påminnelse till de som ännu inte svarat på enkäten. Totalt 

fick vi in 100 stycken svar vilket genererade en svarsfrekvens på 23 procent. Av dessa 100 tog 

vi bort 10 stycken på grund av att de inte genomfört hela enkäten. Två stycken togs bort då 

deras svar inte bedömdes som rimliga (samma värden på alla variabler). Detta gjorde att vi 

tillslut hade 88 stycken svar att arbeta vidare med.  

Mailet med enkäten länken innehöll även en kort introduktion till studien vilket gör 

förutsättningarna för respondenterna likvärdiga. För att respondenternas svar ska kunna 

jämföras i största möjliga mån är det viktigt att ingen har fått mer information än någon annan, 

då det finns en risk att det påverkar hur frågorna besvaras. För att delvis öka incitamentet för 

att delta i studien erbjöds att de företag som deltog i studien skulle få ta del av det färdigställda 

resultatet. Detta bör ha ökat deltagandet (om än i liten utsträckning), men framförallt ökas 

respondenternas intresse i att ge en så rättvisande bild av sitt styrsystem som möjligt om de vill 

kunna ta del av resultatet senare. 
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Att affärsenheten är rätt nivå att studera motiverar Kruis et al. (2016) utifrån att det i stora 

organisationer kan finnas stora skillnader i styrning mellan olika enheter. Eftersom stora 

företag kan vara verksamma inom många områden där det krävs olika strategi, ledning m.m. 

blir det därmed bättre att göra studien på affärsenhetsnivå då styrningen där är mer homogen. 

Eftersom studien även ämnar undersöka användbarheten av styrsystemet kan det vara 

problematiskt att fråga den högsta ledningen i en organisation då de i större utsträckning 

utformar snarare än använder systemen. 

Mätinstrument och enkätkonstruktion 
Vid mätningen av våra variabler har vi valt att förlita oss på redan validerade mätinstrument. 

Alla variabler mäts med hjälp av en likertskala med alternativen 1-7 där 1 representerar 

instämmer i mycket låg grad och 7 representerar instämmer i mycket hög grad. Dawes (2008) 

menar att valet mellan en 5-gradig eller en 7-gradig skala inte har någon betydelse för 

medelvärdet på variablerna när man skalar om dem till samma. Båda skalorna har även visat 

sig vara positiva för reliabiliteten och validiteten. Däremot så kommer det bli lite mer spridning 

i datamaterialet vid valet av en 7-gradig skala. Detta gör att det blir lättare att se och särskilja 

olika grupper. Valet av den 7-gradiga skalan är väl beprövad av tidigare liknande 

undersökningar och forskning inom ämnet (exempelvis: Widener, 2007; Bedford, 2015; Kruis 

et al., 2016).  

Gällande mätningen av Levers of Control finns det ett par olika, liknande, instrument att välja 

mellan. För oss var det viktigt att det vi valde var ett redan testat instrument som säkerställde 

att frågorna mätte det de avsåg mäta samt att det inte genererade i allt för många frågor till 

respondenten. För att mäta Levers of Control har vi valt att använda oss av samma 

mätinstrument som Bedford (2015). Vid mätningen av DCS har Bedford (2015) identifierat 

fem underliggande variabler. Vissa av dessa bygger på samma variabler som Henri (2006) och 

Widener (2007) använt sig utav och andra är baserade på Simons (1994, 1995, 2000). I syfte 

att säkerställa den interna reliabiliteten av dessa har Bedford (2015) mätt Cronbachs alpha 

vilken visade på 0,89. För att mäta ICS används exakt samma variabler som Bisbe et al. (2007) 

har identifirat. Beliefs system och boundary system har Bedford (2015) konstruerat med Simons 

(1994, 1995, 2000) som grund och även med hjälp av Widener (2007). 

För att mäta variablerna för användarbarhet och användarvänligheten kommer vi att använda 

oss Davis (1989) technology acceptance modell (TAM) som mäter variablerna perceived 

usefulness (användarbarhet) och perceived ease of use (användarvänligheten). Modellen 

utvecklades från början i syfte att mäta användbarheten och användarvänligheten i ett 
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informationssystem. King och He (2006) visar att TAM är en väldigt robust och valid modell 

som har tillämpats på alla möjliga olika system och områden med allt ifrån programvara till 

affärssystem. I författarnas genomgång av forskning som använt sig av TAM ses att modellen 

har tillämpats i 140 olika artiklar publicerade i över 20 tidskrifter som till exempel; Information 

& Management, MIS Quarterly, Journal of Management information System, Decision 

Science, Management Science etc. King och He (2006) menar även att användandet av 

modellen kan breddas ytterligare. Vi har i vårt mätinstrument i likhet med Adams (1992) valt 

att ta bort tre underliggande variabler till perceived ease of use då de riktar sig mer till 

tekniksystem som exempelvis en programvara. 

Hur styrsystem utformas påverkas av kontextuella faktorer (Chenhall och Morris, 1986; Kruis 

et al., 2016). Vi har därför valt att undersöka hur affärsenheterna påverkas av osäkerheter 

(environmental uncertainty) i omvärlden och även hur beroende en enhet är av andra enheter 

inom samma organisation (organisational interdepemdence). För att mäta dessa två variabler 

har vi använt oss av samma frågor som Kruis et al. (2016). Bedford (2015) visar på att graden 

av explore och exploit påverkar styrsystemet. Vi har valt ut två frågor från Bedford (2015) som 

avser mäta just detta.  

För att kunna analysera vad som eventuellt kan påverka hur man balanserar och även 

användbarheten har vi valt ta med ett antal kontrollvariabler. Vi kontrollerar för storlek genom 

att mäta antal anställda inom affärsenheten. Detta med syfte att säkerställa att enheten är 

tillräckligt stor för att inkluderas i studien. Dessutom ställer även frågor som handlar om 

affärsenhetschefens erfarenhet och bakgrund. 

Våra mätinstrument är som redan nämnts validerade och välanvända världen över. Dock har 

alla våra frågor översatts till svenska. Detta är något som skulle kunna innebära att validiteten 

har påverkats i negativ mening. Vi ansåg att det skulle vara lättare för de flesta att svara på en 

enkät på svenska än engelska. För att säkerställa en hög nivå på översättningen så gjordes den 

av oss två var för sig och sedan jämförde vi och diskuterade ihop oss till ett gemensamt resultat. 

Vi lät även några studiekamrater samt vår handledare ge oss feedback på enkäten. Ett sista steg 

i säkerställande kring enkäten och framför allt översättningen var en liten pilotstudie. Vi 

skickade enkäten till två stycken på förhand kontaktade personer inom näringslivet som vi 

sedan tidigare har ett förtroende till. Alla dessa sitter på en position som uppfyller kraven för 

att vara delaktiga i studien, men är inte verksamma inom valda län.  
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I syfte att säkerställa den inre reliabiliteten det vill säga att våra frågor verkligen mäter samma 

sak (Pallant, 2007) gjordes ett Cronbachs alpha test. Inga av våra variabler hade ett Cronbachs 

alphavärde under det rekommenderade (< 0,7) och vi behövde således inte heller ta bort någon 

fråga.  

Tabell 1 
Deskriptiv statistik: Variabler 

		
  Teoretiskt 

intervall 
Faktiskt 
intervall 

Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Cronbachs 
alpha 

 DCS 1-7 3.60-7.00 5.734 0.975 0.838 

 ICS 1-7 2.00-7.00 4.702 1.094 0.829 

 Boundaries 1-7 1.50-7.00 4.426 1.388 0.747 

 Beliefs 1-7 3.00-7.00 5.869 1.014 0.846 

 Environmental uncertainty 1-7 2.67-7.00 5.242 1.114 0.769 

 Organisational interdependence 1-7 1.00-7.00 4.102 1.569 - 

 Explore 1-7 2.00-7.00 5.489 1.25 - 

 Exploit 1-7 1.00-7.00 4.841 1.706 0.92 

 Perceived usefulness 1-7 1.00-7.00 4.856 1.182 0.921 

 Perceived ease of use 1-7 1.00-7.00 4.606 1.277 0.942 

 Years at current position  0-32 6.432 6.829 - 

		 Total years working  9-45 25.466 25.466 - 

 

Det är även nödvändigt att undersöka korrelationen mellan studiens oberoende variabler för att 

säkerställa att dessa inte mäter samma fenomen. Korrelationen mellan studiens alla variabler 

går att utläsa i tabell 2 nedan. Enligt den tumregel som presenteras av Hair et al. (1995) bör 

inte korrelationen mellan de oberoende variablerna överstiga 0,7 eftersom multikollinearitet då 

kan föreligga. I sådana fall bör ett VIF-test (Variance Inflation Factor) genomföras för att 

tydligare undersöka sambanden (Hair et al., 1995). Som det framgår av tabellen nedan finns 

dock ingen korrelation som är större än 0,7 (alt. -0,7) mellan de oberoende variablerna, varför 

ett VIF-test inte blir nödvändigt. Då mätinstrumenten som använts i denna studie är baserade 

på tidigare studier var detta dock inte någon överraskning. Eftersom instrumenten kom från 

olika studier var dock en snabb analys nödvändig, även om frågorna i teorin mäter olika saker. 
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Tabell 2 
Korrelationsmatris (Pearson) 

		   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	 (9) (10) (11) (12) 

 DIAGNOSTIC (1) 1            

 
INTERACTIVE 
(2) 0.577*** 1           

 
BOUNDARIES 
(3) 0.400*** 0.406*** 1          

 BELIEFS (4) 0.447*** 0.406*** 0.369*** 1         
 PERC_USE (5) 0.485*** 0.507*** 0.309*** 0.443*** 1        
 PERC_EASE (6) 0.317*** 0.343*** 0.246** 0.392*** 0.684*** 1       
 ENV_UNC (7) 0.128 0.120 0.167 0.107 0.070 -0.061 1      
 INTERDEP (8) 0.298*** 0.248** 0.227** 0.272** 0.164 0.171 0.496*** 1     
 EXPLORE (9) 0.019 0.030 -0.016 0.213** 0.157 0.183* 0.192* 0.234** 1    
 EXPLOIT (10) 0.304*** 0.266** 0.197* 0.128 0.193* 0.117 0.261** 0.255** 0.343*** 1   
 YEARS_CUR (11) -0.108 0.047 0.165 -0.060 0.223** 0.200* -0.061 -0.047 -0.152 -0.092 1  

		 YEARS_TOT (12) 0.104 0.148 0.346*** 0.149 0.298*** 0.282*** -0.138 -0.080 -0.137 -0.049 0.517*** 1 
*** p < 0.01 
**   p < 0.05 
*     p < 0.10 

 

Dataanalys 
Klusteranalys 
För oss är det av vikt att kunna särskilja grupper med liknande egenskaper. En lämplig metod 

för detta är klusteranalys vilken är en statistisk teknik för att sortera in observationer i olika 

grupper (Ketchen och Shook, 1996). De menar dock att metoden innebär vissa utmaningar och 

val för att uppnå högkvalitativa analyser. I de fall där variablerna mäts med olika skalor krävs 

det att man standardiserar variablerna. Vi har i vår studie överbryggat detta problem genom att 

välja samma skala (1-7) vid mätningen av alla våra variabler. Det finns flera metoder för att 

hitta kluster i datamaterialet. Vi har använt oss av en tvåstegsmetod där vi inledningsvis har 

använt Ward´s method, en hierarkisk metod, för att avgöra antalet kluster i datamaterialet. 

Denna metod genererar relativt jämnstora kluster och lämpar sig väl när likertskala har använts 

(Ketchen och Shook, 1996). Därefter har en icke-hierarkisk metod använts för att avgöra exakt 

vilka enheter som ska ingå i de olika klustren. Denna metod är lämplig när antal kluster i 

datamaterial redan är identifierat (Hair et al., 1995). Icke-hierarkisk klustring utgår från 

medelvärdet i variablerna (utgångsvärden) där dataprogrammet i flertalet omgångar(iterativt) 

mäter avståndet mellan enheter och dessa utgångsvärden för att på så vis bestämma 

klustertillhörighet (Hair et al., 1995). Sharma (1996) menar att det inte blir meningsfullt att 
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endast tillämpa en av metoderna ifall antal kluster inte redan på förhand är känt utan de båda 

metoderna bör då tillämpas tillsammans.  

Hela denna procedur gör vi sedan två gångar. En första gång där LOC-variablerna; DCS, ICS, 

Boundary och Beliefs utgör grunden till klusteranalysen. Nästa klusteranalys använder vi oss 

både av LOC-variablerna och våra fyra strategiska variabler; Environmental uncertainty, 

Organisational interdepndence, Explore och Exploit. 

Då vi har gjort två stycken klusteranalyser har vi valt att döpa klustren på följande vis: 

Kluster utifrån klusteranalys 1 heter: Kluster 1.1, Kluster 1.2, Kluster 1.3 och Kluster 1.4 

Kluster utifrån klusteranalys 2 heter: Kluster 2.1, Kluster 2.2, Kluster 2.3, Kluster 2.4 och 

Kluster 2.5. 

ANOVA och Post-Hoc 
För att avgöra om det finns en skillnad mellan grupperna gällande medelvärden för de 

undersökta variablerna genomfördes ett ANOVA-test, vilket enligt Pallant (2007) visar i vilken 

utsträckning grupperna skiljer sig avseende en viss variabel. Resultatet presenteras i tabell 3 

och 4 som ett P-värde och ett F-värde, där det första bör vara lågt och det andra högt för att 

visa på så stora skillnader mellan klustren som möjligt. Detta visar då i vilken utsträckning 

grupperna är statistiskt åtskilda. Eftersom ANOVA enbart visar att det förekommer skillnader, 

men inte definierar var dessa skillnader finns genomfördes också ett Tukey’s HSD post hoc 

test. Detta visar då på vilka variabler som skiljer sig mellan klustren och ifall skillnaden är 

statistiskt signifikant. Resultatet av post hoc testet redovisas som en jämförelse av medelvärden 

i tabell 3 och 4, där de förhållanden som visas är de som är statistiskt signifikanta. 

Profile deviation och MISFIT 
Klusteranalysen är ett bra sätt för att särskilja grupper med likvärdiga egenskaper. Eftersom vi 

inte använt oss av våra outcome-variabler perceives usefulness och perceived ease of use i 

klusteranalysen så fanns det fortfarande en viss skillnad inom klustren avseende just dessa. Det 

fanns således ett behov att finna en metod för att fintrimma och optimera balansen ytterligare. 

Vi ville undersöka hur de som upplever högst perceives usefulness och perceived ease of use 

har konfigurerat sitt styrsystem och vilken strategisk situation dessa har för att sedan jämföra 

dessa med övriga.  

En metod för att göra just detta är profile deviation där avståndet mellan en ”ideal” profil och 

den resterande gruppen mäts (Drazin och Van de Ven, 1985). Drazin och Van de Ven (1985) 



 20 

menar att om avståndet krymper kommer organisationens prestation eller outcome att öka. För 

att bestämma vad som är den ideala profilen så väljer man ut de bäst presterande och undersöker 

vad de har för profil. Vilka man väljer ut som ska representerad den ideala profilen kan variera 

mellan de 5-20% högst presterande (Venkatraman och Prescott, 1990; Malhotra et al., 2013). 

På grund av att vi i vår studie har flera grupper och därför blir datamaterialet relativt litet har 

vi valt att ta de 20% som har högst värden på PU och PEU. Vi började undersöka vilka de 20% 

var som hade högst värden på PU inom varje av de fem klustren (klusteranalys 2). Vi räknade 

sedan ut deras medelvärde på variablerna DCS, ICS, Beleifs, Boundaries, environmental 

uncertainty, organisational interdependence, exploit och explore. Vi gjorde sedan om denna 

procedur fast valde de som hade högst PEU. Vi har nu definierat en ”ideal profil” för varje 

kluster. Vi kan nu använda värden och jämföra med de andra i klustren för att räkna fram ett 

så kallat misfit (Drazin och Van de Ven, 1985). Metoden upprepades sedan men där vi istället 

valde ut de bäst presterande utan att ta hänsyn till några kluster. Vi fick således en ideal profil 

baserat på hela datamaterialet. 

Tanken med metoden är att undersöka om det framräknade misfit-värdet korrelerar negativt 

med våra outcome-variabler PU och PEU. Det vill säga att ju längre ifrån de ideala 

toppresterarna ett företag är ju lägre outcome har man. 

En förutsättning för att denna metod ska fungera bra är att den ideala gruppen som väljs ut 

faktiskt är ideal och därmed utgör en bra bas att utgå från när jämförelsen görs mot de 

respondenter som inte uppnår samma resultat (Dewar och Werbel, 1979; Drazin och Van de 

Ven, 1985). Drazin och Van de Ven (1985) menar också att det i vissa fall kan vara lite för 

enkelt att bara undersöka avvikelsen gällande enskilda par utan att se systemet som en helhet. 

I detta fall har dock fördelningen enbart gjorts utifrån de som rapporterat bäst användbarhet 

eller användarvänlighet vilket gjorde det enkelt att avgöra vilka individer som skulle ingå i den 

ideala respektive den övriga gruppen. Eftersom användningen av profile deviation används i 

kombination med klusteranalys minskas också problemen med att enbart utgå från summering 

av parvis jämförelser. Genom att klusteranalysen först genomförts har systemets konfiguration 

alltså tagits hänsyn till innan misfit beräknas. I denna studie kan snarare klustrens storlek utgöra 

ett problem eftersom vissa av de ideala grupperna innehåller relativt få företag. Detta kan dock 

inte sägas ha påverkat resultatet i någon tydlig riktning eftersom det går att utläsa samma 

resultatmönster på klusternivå som det går att se utifrån datamaterialet som helhet. 
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Misfit har beräknats enligt följande: 

(𝑋#$ − 𝑋#$)'
(

$)*
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Resultat 
Klusteranalys 1 
De variabler som legat till grund för klusteranalysen här är de fyra LOC-variablerna; DCS, ICS, 

Boundary och Beliefs. Ward´s method generar ett dendogram (se appendix) där vi undersöker 

avstånden mellan klustren för att avgöra hur många kluster vi ska gå vidare med (Hair et al., 

1995). För att enklare visualisera så kan ett linjediagram skapas med avstånd på Y-axeln och 

antal kluster på X-axeln. Det är sedan lämpligt att välja det antal kluster där linjen har ett tydligt 

bryt (Sharma, 1996). Som kan utläsas i figur 2 så syns ett tydligt brott på linjen vid en fyra-

klusterlösning. 

 

Figur 2 Dendogram plot för Klusteranalys 1 

Medelvärdena för LOC avseende våra fyra kluster som sedan generades med hjälp av K-means 

och den icke-hierarkiska metoden kan utläsas i spindeldiagrammet i figur 3. Som kan utläsas 

av dess medelvärden har vi fyra stycken relativt olika kluster. Det gemensamma de har är att 

alla fyra har beliefs systems och DCS som främsta styrning. Kluster 1.1 och 1.2 ser förvisso 

liknande ut om man endast ser till rangordningen på deras styrning. Detsamma gäller kluster 

1.3 och kluster 1.4. Vårt Anova-test visar dock på att det finns skillnader mellan klustren 

avseende medelvärdet på de olika styrmetoderna. För att avgöra vari skillnader finns tittar vi i 

kolumnen jämförelse medelvärden i tabell 3 som är resultat av Post Hoc-testet. Vi kan då till 

exempel se att kluster 1.2 har högre DCS än kluster 1.3 som i sin tur har högre än kluster 1.1 

som har högre än kluster 1.4. ICS mellan kluster 1.3 och 1.4 och beliefs mellan kluster 1.2 och 

1.3 är de enda medelvärdena som inte vi inte kan se någon signifikant skillnad på.  
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Figur 3 Spindeldiagram Klusteranalys 1 

Tabell 3 
Deskriptiv statistik: Klusteranalys 1, jämförelse av medelvärden mellan klustera. 

		   Kluster 1.1 
(n = 15) 

Kluster 1.2 
(n = 32) 

Kluster 1.3 
(n = 28) 

Kluster 1.4 
(n = 13) 

P-värde F-test Jämförelse av 
medelvärdenb 

 DCSc 5.240 (0.741) 6.356 (0.746) 5.871 (0.764) 4.477 (0.641) 0.000 22.767 K2*>K3*>K1>K4 

 ICSc 3.467 (0.770) 5.656 (0.843) 4.529 (0.656) 4.154 (0.674) 0.000 33.553 K2>K3,K4*>K1* 

 Boundariesc 4.850 (0.718) 5.750 (0.735) 3.518 (0.713) 2.635 (0.719) 0.000 78.803 K2>K1>K3>K4 

 Beliefsc 5.350 (0.930) 6.422 (0.685) 6.152 (0.610) 4.500 (1.016) 0.000 23.066 K2,K3>K1>K4 

 Env_Unc 4.889 (1.117) 5.427 (1.078) 5.488 (0.882) 4.667 (1.427) 0.062 2.536  

 Interdep 4.133 (1.798) 5.406 (1.456) 5.125 (1.591) 3.654 (1.725) 0.003 4.991 K2*,K3>K1*>K4 

 Explore 3.733 (1.534) 4.280 (1.350) 4.143 (1.737) 4.000 (1.826) 0.731 0.431  

 Exploit 5.067 (1.033) 5.906 (1.118) 5.393 (1.286) 5.154 (1.519) 0.092 2.214  

 PU 4.156 (1.286) 5.521 (0.901) 4.929 (0.818) 3.872 (1.323) 0.000 10.973 K2>K3*>K1*,K4 

 PEU 4.289 (1.385) 5.115 (0.975) 4.536 (1.159) 3.872 (1.642) 0.013 3.794 K2>K4 

 Years_Curr 7.133 7.781 4.661 6.115 0.349 1.111  

		 Years_Tot 26.400 27.937 23.393 22.769 0.106 2.103   
a Standardavvikelse presenteras inom parenteser. 
b Tukey post hoc test för jämförelse av medelvärden mellan klustren med p < 0.05. Par märkta med en asterisk (*) är signifikanta på nivån 
p < 0.10. 
c Klusteranalysen är baserad på dessa variabler. 

 

Avseende PU och PEU kan vi med hjälp av Anova konstatera att de föreligger skillnader 

mellan klustren. I tabell 3 kan vi se att post hoc-testet visar på att kluster 1.2 har högst PU av 

sitt styrsystem följt av kluster 1.3 och sen kluster 1.1 och 1.4 som inte går att skilja från 
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varandra. Avseende PEU så visar testet endast på skillnader mellan kluster 1.2 och 1.4, där 

kluster 1.2 upplever den högsta PU.  

Om vi jämför den strategiska omvärlden mellan klustren så är det endast för variabeln 

organisational interdependence där det finns statistiska skillnader mellan klustren. I de övriga 

kan vi se att det är relativt stor standardavvikelse varför det heller inte går att bekräfta 

skillnader. 
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Klusteranalys 2 
Stora skillnader i standardavvikelser i våra variabler för strategisk omvärld och inriktning tyder 

på att det inom klustren finns olika typer av företag. Därför gjordes ytterligare en klusteranalys 

där kluster definierades genom både LOC-variabler och de för strategisk situation. Som kan 

utläsas i linjediagrammet som skapats efter ward´s method och vårt nya dendogram (se 

appendix) så har vi nu en lösning med fem tydliga kluster. 

 

Figur 4 Dendogram plot för Klusteranalys 2 

En jämförelse av medelvärden för LOC mellan våra fem kluster visar på att Beliefs system och 

DCS är det som alla kluster styr mest med. Kluster 2.1, 2.4 och 2.5 har en tämligen balanserad 

grad av styrning mellan just dessa två styrsystem. Kluster 2.3 och 2.4 har istället högst beliefs 

systems och sedan DCS. Kluster 2.1, 2.3 och 2.5 har alla en relativt balanserad användning av 

ICS och boundary system medans de andra klustren styr något mer med ICS än boundaries. 

Som kan utläsas i tabell 4 så visar Anova-testet att det finns skillnader mellan klustren avseende 

LOC och Post-hoc gör att vi kan se vari skillnaderna ligger. Testet visar på att medelvärdet för 

både DCS och ICS är signifikant högre hos kluster 2.1 och 2.5 än hos de andra. Medelvärdet 

för boundaries är högre för kluster 2.1 och 2.5 än hos kluster 2.2 och 2.4. Kluster 2.1 har även 

ett högre medelvärde för boundaries än kluster 2.3. Jämförelsen avseende beliefs system visar 

på att kluster 2.1, 2.2 och 2.5 har högre medelvärde än kluster 2.4. 
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Figur 5 Spindeldiagram klusteranalys 2 

I spindeldiagrammet (figur 5) visas att kluster 2.1 och 2.5 är väldigt likvärdiga i sin styrning. 

Skillnaderna mellan dem ligger istället i vilken strategisk omvärld de befinner sig i. Klustren 

2.2, 2.3 och 2.4 skiljer sig från varandra framför allt i att kluster 2.4 har lägre grad av beliefs 

system än de andra två och lägre grad av boundaries än kluster 2.3. Kluster 2.2 styr mindre 

med boundaries än kluster 2.3.  

Anova-testet och Post Hoc visar på att det finns skillnader mellan nästan alla kluster avseende 

de variabler som mäter den strategiska omvärlden. 

När vi jämför PU visar testet att det finns skillnader mellan grupperna. Skillnaden ligger i att 

kluster 2.1 och 2.5 har ett högre medelvärde än kluster 2.4. För variabeln PEU går det inte att 

finna några signifikanta skillnader mellan klustren.  
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Tabell 4 
Deskriptiv statistik: Klusteranalys 2, jämförelse av medelvärden mellan klustera. 

		   

Kluster 
2.1 (n = 
32) 

Kluster 
2.2 
(n = 18) 

Kluster 
2.3 
(n = 8) 

Kluster 
2.4 
(n = 22) 

Kluster 
2.5 
(n = 8) 

P-värde F-test Jämförelse av 
medelvärdenb	

	
DCSc 6.362 

(0.625) 
5.222 
(1.056) 

5.225 
(1.221) 

5.218 
(0.659) 

6.300 
(0.786) 

0.000 10.517 K1,K5*>K2,K3*,K4 

	
ICSc 5.381 

(0.936) 
3.856 
(0.902) 

4.225 
(0.609) 

4.282 
(0.872) 

5.525 
(0.913) 

0.000 12.31 K1,K5>K2,K3,K4 

	
Boundariesc 5.461 

(0.963) 
3.347 
(1.102) 

4.313 
(1.557) 

3.511 
(0.822) 

5.344 
(0.963) 

0.000 19.181 K1,K5>K2,K4;K1>K3 

	
Beliefsc 6.219 

(0.854) 
5.917 
(0.836) 

6.031 
(0.725) 

5.159 
(1.179) 

6.156 
(0.944) 

0.002 4.487 K1,K2*,K5*>K4* 

	
Env_Uncc 5.813 

(0.953) 
5.370 
(1.066) 

4.417 
(1.257) 

4.970 
(0.965) 

4.250 
(0.772) 

0.000 6.473 K1>K3,K4,K5;K2*>K5* 

	
Interdepc 6.125 

(0.823) 
4.944 
(1.635) 

3.000 
(1.165) 

4.318 
(1.393) 

2.750 
(1.488) 

0.000 18.998 K1>K2,K4*>K3*,K5 

	
Explorec 4.219 

(1.338) 
5.889 
(0.676) 

2.000 
(1.069) 

3.091 
(0.868) 

4.500 
(1.195) 

0.000 25.015 K2>K1,K5>K3,K4 

	
Exploitc 6.125 

(0.793) 
5.778 
(1.003) 

3.125 
(0.641) 

5.045 
(1.046) 

5.875 
(1.126) 

0.000 18.817 K1,K2,K4,K5>K3;K1>K4 

	
PU 5.250 

(1.020) 
4.694 
(1.491) 

4.896 
(1.112) 

4.205 
(0.970) 

5.396 
(0.930) 

0.013 3.399 K1,K5*>K4* 

	
PEU 4.833 

(1.047) 
4.556 
(1.625) 

4.708 
(1.253) 

4.061 
(1.271) 

5.208 
(0.991) 

0.14 1.783  

 Years_Curr 6.094 5.528 10.75 5.227 8.813 0.265 1.332  

		
Years_Tot 26.094 22.611 25.625 25.182 30.000 0.326 1.179  

a Standardavvikelse presenteras inom parenteser. 
b Tukey post hoc test för jämförelse av medelvärden mellan klustren med p < 0.05. Par märkta med en asterisk (*) är signifikanta på 
nivån p < 0.10. 
c Klusteranalysen är baserad på dessa variabler. 

 

Det finns inte så mycket skillnader mellan våra kluster gällande PU och PEU. Som vi dock kan 

utläsa av tabell 4 så finns det höga standardavvikelser inom klustren. Det betyder att det finns 

företag inom klustren som har högre outcome än andra i samma kluster. Utifrån profile 

deviations visas vad som skiljer högpresterare inom klustren från övriga (se figur 6-10). 
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Figur 6 Profile Deviation Kluster 1 

För de som har högst PU i kluster 2.1 kan man se att deras idealvärden ligger högre i ICS än 

hos den övriga gruppen. Avseende PEU så är det ideala värdet högre gällande variablerna ICS, 

boundaries system, beliefs system och även i explore. 

 

Figur 7 Profile Deviations Kluster 2 

Bland de i kluster 2.2 som har högst PU så har de ganska likvärdig kurva för styrvariablerna 

som den övriga gruppen. Idealvärdet för environmental uncertainty och organisational 

interdependence ligger dock högre än hos de övriga inom klustret. Högpresterarna på PEU 

genererar ett idealvärde för kluster 2.2 som framförallt skiljer dem från övriga gruppen i vilken 

organisational interdependence de har. Man kan även se en viss skillnad i beliefs och 

environmental uncertainty. 
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Figur 8 Profile Deviation Kluster 3 

Den största skillnaden för kluster 2.3 och PU kan ses i värdet för organisational 

interdependence där idealvärdet är betydligt högre än det de övriga i klustret har. För PEU så 

ses den tydligaste skillnaden i boundaries system där idealvärdet är lägre än hos övriga inom 

kluster 2.3.  

 

Figur 9 Profile Deviation Kluster 4 

I kluster 2.4 ligger nästan alla variabler högre för den ideala jämfört med den övriga gruppen, 

både utifrån PU och PEU. Det framgår dock att graden av exploit är högre för den övriga 

gruppen och att minst skillnader uppvisas för boundaries och explore. 
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Figur 10 Profile Deviation Kluster 5 

För kluster 2.5 syns tydligt att de företag som upplever hög PU och PEU har en större 

användning av alla delarna i LOC. När det gäller den strategiska omvärlden syns framförallt en 

skillnad i interdependence för att uppnå PU och en lägre grad av explore och exploit hos de 

som inte uppnår full PEU. 

Tabell 5 
Förhållande mellan graden av misfit och användbarhet samt användarvänlighet för klusteranalys 2, testat genom korrelation (Pearson). 

    

 
 Perceived Usefulness (N = 70) Perceived Ease of Use (N = 70) 

 

Misfit Total 
 
Misfit LOC 
 
Misfit Strategisk Situation 
 

-0.259** 
 
-0.215* 
 
-0.139 

-0.221* 
 
-0.152 
 
0.034 

  ** p < 0.05 
* p < 0.10 

 

Korrelationstestet visar att det finns ett signifikant negativt samband mellan graden av misfit 

och PU samt PEU när alla variabler tas i beaktande. Dessutom finns ett negativt samband 

mellan graden av misfit för LOC-delen och PU. Gällande den strategiska delen syns inget 

tydligt samband mellan graden av misfit och PU samt PEU. Detta visar då att företag vars 

styrsystem och omvärld till stor del sammanfaller med den ideala gruppens kommer att få bättre 

användbarhet och användarvänlighet jämfört med de som uppvisar större olikheter. 

Utan klusteruppdelning 
När uppdelningen mellan den ideala och den övriga gruppen istället enbart gjorts utifrån de 

företag som upplever högst PU och PEU oberoende av klustertillhörighet uppvisas 
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framförallt en stor skillnad i styrkan hos LOC-variablerna. Som det framgår i figur 11 ligger 

linjerna för den övriga gruppen markant under den ideala gruppen för dessa variabler. När det 

gäller de strategiska variablerna är skillnaderna betydligt mindre och det går inte att utläsa ett 

lika tydligt samband här. 

 
Figur 11 Profile Deviation Utan Klusteruppdelning 

Samma fenomen kan utläsas i tabell 6 där korrelationen mellan misfit för de olika delarna och 

PU samt PEU presenteras. Korrelationerna visar att det finns ett negativt samband mellan 

graden av misfit och användningsvariablerna för LOC-delen samt för modellen som helhet. 

Starkast av dessa är sambandet mellan mifit för LOC-delen och PU vilket visar att det blir 

viktigt att utforma denna del på rätt sätt. Det finns även ett visst samband mellan PEU och 

graden av misfit för de strategiska variablerna. Då detta är mycket svagt och signifikansen inte 

är i riktigt samma nivå som för de andra sambanden blir dock detta av mindre vikt ur ett 

helhetsperspektiv. 

Tabell 6 
Förhållande mellan graden av misfit och användbarhet samt användarvänlighet för hela datamaterialet, testat genom korrelation (Pearson). 

   

 Perceived Usefulness (N = 70) Perceived Ease of Use (N = 70) 

Misfit Total 
 
Misfit LOC 
 
Misfit Strategisk Situation 
 

-0.353*** 
 
-0.483*** 
 
-0.136 

-0.349*** 
 
-0.343*** 
 
0.097* 

    *** p < 0.01 
  ** p < 0.05 
* p < 0.10 
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Analys 
Klusteranalys 1 
Resultatet från klusteranalys 1 där kluster har skapats genom LOC-variablerna visar på att vi i 

likhet med Kruis et al. (2016) finner fyra stycken skilda kluster och därmed fyra möjliga 

balanskonfigurationer. En del av syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns 

olika typer av balans, samt dessas relation till användbarhet och användarvänlighet. Trots att 

vi i likhet med Kruis et al. (2016) har konstruerat våra kluster utifrån LOC-variablerna så kan 

vi inte se att våra kluster matchar deras. Vi finner att variabeln beliefs system uppvisar ett 

generellt mycket högre medelvärde, vilket kan få en påverkan på hela konfigurationen. Detta 

skulle kunna ha sin grund i att Kruis et al. (2016) utfört sin studie i Nederländerna och att det 

därför kan råda kulturella skillnader länderna emellan. Att de övriga variablerna och 

konfigurationerna av LOC inte överensstämmer kan förklaras av att de olika levers of control 

har en påverkan på varandra, vilket tidigare visats av Widener (2007). Detta är även något som 

vi kan styrka då vi har en signifikant korrelation (se tabell 2) mellan alla delarna i LOC-

ramverket. 

Tidigare forskning (se till exempel Widener, 2007; Adler och Chen, 2011) visar på att de olika 

delarna i LOC enskilt påverkar olika typer av outcome. Detta är redan relativt välutforskat men 

vi kan i vår studie styrka detta då både DCS, ICS, beliefs system och boundary systems alla har 

en signifikant påverkan på våra outcome-variabler användbarheten (PU) och 

användarvänligheten (PEU). Vad som är mer intressant för denna studie är att resultatet visar 

på att balansernas konfiguration påverkar användbarheten och användarvänligheten. 

Kluster 1.2 är det kluster som upplever högst användbarhet (5,521) jämfört med övriga kluster. 

När det gäller användarvänlighet presterar också kluster 1.2 bäst (5,115), men här är skillnaden 

endast signifikant jämfört med kluster 1.4. Vad som också är signifikant för kluster två är att 

de har de högsta värdena för alla de olika delarna av LOC, vilket innebär att styr mycket med 

alla delar. Detta indikerar på att en intensiv styrning med hög grad av alla variabler i LOC leder 

till högre användbarhet och användarvänlighet. Detta är även i linje med Chenhall och Morris 

(1986) samt Lal och Hassel (1998) som visar på att mycket av allt i styrsystemet upplevs som 

mer användbart för chefer. 

Kluster 1.3 upplever också en signifikant högre användbarhet (4,929) än de övriga två klustren 

(1.1 och 1.4), vilka inte går att skilja åt. Det går inte säga att kluster 1.3 har någon signifikant 

skillnad avseende användarvänligheten (4,536) av styrsystemet, men det är tillsammans med 

kluster 1.2 det enda som har ett värde över medel (4,606). Att kluster 1.1 och 1.4 även ligger 
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under medel för användbarhet (4,856) skulle kunna tolkas som att kluster 1.2 och 1.3 är mer 

optimala och därmed bättre balansera. 

Det framgår då tydligt att de olika klustren upplever olika användbarhet och användarvänlighet 

och att det kan finnas en rad faktorer som förklarar dessa skillnader. I kluster 1.1 så har 

företagen en betydligt lägre grad av ICS. Chong och Mahama (2014) menar att en hög grad av 

ICS leder till mer effektiviteten vilket då skulle kunna tolkas som att om företagen i kluster 1.1 

höjde sin grad av ICS så skulle de även uppleva en högre användbarhet och användarvänlighet. 

Kluster 1.4 har låga värden för alla delar av LOC och att de då bör öka sin styrning gällande 

alla delar, vilket då överensstämmer med Chenhall och Morris (1986) samt Lal och Hassel 

(1998).  

Detta kan dock tänkas vara en väl förenklad bild av problematiken. Vår studie indikerar på att 

hög grad av alla styrformer inom LOC leder till en högre användbarhet och användarvänlighet. 

Dock så förbrukar styrsystem och uppföljning mycket resurser. Dessutom bör inte alla typer 

av företag ha behov av mycket styrning avseende alla delar. Exempelvis har en hög grad av 

LOC visat sig vara särskilt vanligt bland de företagen med en hög osäkerhet i omgivningen. 

Det har även visats att innovativa företag gynnas av en hög grad av ICS (Simons, 1995; Henri 

2006). En höjning av enbart den styrformen skulle möjligtvis få positiva effekter för innovativa 

företag, men samtidigt finns risken att effekterna uteblir eller blir negativa om företagstypen 

skulle vara annan. 

Just den strategiska omvärlden och strategisk inriktning har tidigare visat sig ha en påverkan 

på styrsystemet, dess balans, användbarhet samt andra typer av outcome (Chenhall och Morris, 

1986; Simons, 1995; Bedford, 2015; Kruis et al., 2016). Denna studie har även tagit hänsyn till 

dessa faktorer, men då standardavvikelserna varit stora inom klustren gällande dessa variabler 

finns inga tydliga samband mellan strategisk situation och de observerade klustren. Detta leder 

då också till att det inte blir några signifikanta skillnader mellan klustren att analysera.  

Kruis et al. (2016) sätter etiketter på deras kluster utifrån hur deras strategiska omvärld ser ut 

vilket vi inte har möjlighet att göra utifrån den lösning vi presenterar. Kruis et al. (2016) har 

ett förhållningssätt där dem hävdar att deras kluster agerar optimalt och att alla presterar 

likvärdigt. Vår analys visar på att det finns kluster som upplever högre användbarhet och 

användarvänlighet än andra vilket då indikerar motsatsen till Kruis et al. (2016). 
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Klusteranalys 2 
Resultat utifrån klusteranalys 2 där klustren har skapats utifrån både LOC och de strategiska 

variablerna leder till skillnad från den första till en lösning med fem stycken olika kluster. Vi 

har således nu fem stycken möjliga balanskonfigurationer. Som kan ses i spindeldiagrammet 

(figur 5) finns nu inte längre lika tydliga skillnader mellan klustren avseende LOC-variablerna 

jämfört med klusteranalys 1 (se figur 3). Faktum är att kluster 2.1 och 2.5 ser ut att ha samma 

konfiguration av LOC. Det som skiljer dem åt är istället de andra variablerna, strategisk 

omvärld och inriktning. Detta är intressent då många av dessa företag utifrån klusteranalys 1 

tillhörde samma kluster då de har samma konfiguration av LOC, trots att det nu framgår att de 

är olika typer av företag. Detta tyder på att det inte heller i alla lägen är helt optimalt att 

gruppera företag utifrån deras styrning utan att ta hänsyn till strategi och omvärld. Att strategin 

och den strategiska omvärlden har en påverkan på styrsystemet (Simons, 1995; Chenhall, 2003; 

Chenhall och Morris, 1986) stöder denna tanke. Även Bedford (2015) visar att olika typer av 

företag kan ha en väldigt lik konfiguration av LOC.  

Vi kan överlag nu se att de olika klustren innehåller mer likvärdiga typer av företag med samma 

strategisk omvärld och inriktning. Detta antagande bygger på att vi har signifikanta skillnader 

mellan klustren för dessa variabler samt att standardavvikelserna är lägre jämfört med 

klusteranalys 1. 

Den första klusteranalysen uppvisade relativt stora skillnader mellan klustren i upplevd 

användbarhet och användarvänlighet av styrsystemet. Denna skillnad har nu jämnats ut i 

klusteranalys 2 och det finns nu ingen skillnad i upplevd användarvänlighet mellan klustren. 

Gällande användbarhet kan man säga att kluster 2.1 och 2.5 upplever deras styrning som mer 

användbar jämfört med kluster 2.4. Chenhall och Morris (1986) menar att ett användbart 

styrsystem kännetecknas av att det är anpassat efter den strategiska omvärlden. Olika 

konfigurationer av styrsystem som är baserade på väl utförda omvärldsanalyser och strategival 

borde därför inte uppvisa några större skillnader gällande användbarhet och användarvänlighet. 

Att alla företag som har undersökts i denna studie har lyckats med detta och har styrsystem 

som uppnår sin optimala användbarhet och användarvänlighet är dock föga troligt. Resultatet 

påvisar dessutom att det finns skillnader inom varje kluster. Genom att analysera resultatet av 

profile deviations (figur 6-10) kan förfinade konfigurationer av styrsystemet utläsas och 

klustrens styrsystem kan även optimeras ytterligare för att förbättra balansen. Eftersom det 

finns en variation inom de strategiska variablerna inom klustren visar det på att företagen inte 



 35 

är exakt lika. Avvikelser mot den ideala profilen för dessa variabler kan vara svåra att justera, 

exempelvis blir det mycket svårt för det enskilda företaget att påverka osäkerheter i omvärlden. 

Profile deviations utifrån användbarhet 
Som vi kan utläsa i linjediagrammet (figur 6) för kluster 2.1 så ligger den övriga gruppen tydligt 

lägre än den ideala profilen gällande variabeln ICS. Att dessa då för att kunna öka sin 

användbarhet behöver mer ICS får stöd av att företag med en hög osäkerhet i omvärlden gynnas 

av denna typ av styrning (Simons, 1995; Abernethy och Brownell, 1999). Dock  menar Bedford 

(2015) att företag med låg explore inte är förtjänta av hög ICS, vilket då motsäger denna tanke. 

I linjediagrammet (figur 7) för kluster 2.2 kan vi se att den ideala profilen faktiskt ligger lägre 

i tre av fyra styrvariabler. Detta styrker vår tidigare diskussion om att ett företag kan 

missgynnas av att ha för mycket av en viss styrning. För kluster 2.3 (figur 8) ligger den ideala 

profilen lite högre än de övriga på ICS och DCS. Att en ökning dessa styrvariabler skulle få en 

positiv effekt på användbarheten får stöd av tidigare forskning som genomförts av Henri (2006) 

samt Grabner och Moers (2013) där det visats att ett kombinerat användande av ICS och DCS 

påverkar prestationen positivt. 

I kluster 2.4 och 2.5 (se figur 9 och 10) är det tydligt att den ideala profilen ligger högre i hela 

LOC för båda grupperna. Detta är i linje med Simons (1995) teori vilken menar att ökad 

styrning ska generera en förbättrad prestation, i detta fall ökad användbarhet. Samma 

resonemang förs även av Chenhall och Morris (1986) samt Lal och Hassel (1998). 

Profile deviations utifrån användarvänlighet 
Genom att studera figur 5 finns det, vilket också nämnts tidigare en tydlig likhet i hur LOC är 

konfigurerade för kluster 2.1 och 2.5. När figur 6 och 10 studeras syns det också tydligt att 

avvikelserna mellan den ideala och den övriga gruppen till synes är identiska mellan klustren. 

Även om klustren har helt olika strategisk situation framgår det att de övriga grupperna 

generellt har för låg grad av styrning jämfört med de ideala grupperna, vilka uppnår hög 

användarvänlighet. Detta tyder på att Simons (1995) grundtanke om att en utökad styrning ger 

förbättrad prestation stämmer väl för dessa kluster. Eftersom samma typ av styrning verkar ge 

upphov till en hög användarvänlighet i flera olika kontextuella situationer antyder det att vissa 

konfigurationer inte enbart är gångbara i ett sammanhang. Detta kan då tolkas som en motsats 

till det resultat som presenteras av Kruis et al. (2016) där en viss strategisk situation är starkt 

kopplad till hur konfigurationen är utformad. 
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Två andra kluster som uppvisar stora likheter är kluster 2.2 och kluster 2.4. Här finns dock inga 

tydliga skillnader i uppsättning av styrsystemet mellan de som lyckas uppnå användarvänlighet 

och de som inte gör det. Den huvudsakliga skillnaden i dessa grupper verkar istället vara graden 

av beroenden inom organisationen (interdependence). Att just användarvänligheten påverkas 

positivt av en hög grad av detta kan möjligtvis bero på att detta främst förekommer i större 

organisationer där styrsystemen oftast måste vara anpassade för att fungera i många typer av 

organisationer och därmed inte kan vara för specifika. 

I kluster 2.3 ligger den huvudsakliga skillnaden mellan lyckad och misslyckad styrning 

avseende användarvänlighet i användningen av boundaries. Som det diskuterats tidigare verkar 

det i många fall vara framgångsrikt med en högre grad av styrning, men här framgår det tydligt 

att ett överdrivet gränssättande påverkar användarvänligheten negativt. Visserligen har dessa 

gränser oftast till uppgift att begränsa de anställdas beteende så att det inte riskerar att skada 

företaget, men enligt Simons (1995) ska det snarare tydliggöra var och hur de kan vara 

innovativa och söka nya möjligheter vilket gynnar företaget. I detta fall verkar dock 

manöverutrymmet för de anställda blivit för smalt, vilket då självklart leder till att systemet 

kan uppfattas som svårt att använda. 

Konsekvenser av misfit 
Genom att testa ifall en större avvikelse från de ideala individerna i varje grupp resulterade i 

en sämre användbarhet och användarvänlighet visades att det finns ett statistiskt signifikant (p 

< 0.05 för PU och p < 0.10 för PEU) samband mellan dessa och graden av misfit. Att detta 

samband i båda fallen är negativt betyder då att en stor avvikelse från de ideala värdena kommer 

att försämra värdena för användningsvariablerna. För att uppnå så bra resultat som möjligt bör 

därmed en så liten avvikelse från de ideala grupperna som möjligt eftersträvas, vilket också är 

i likhet med de slutsatser som presenteras av Drazin och Van de Ven (1985). Utifrån detta 

resonemang bör alltså företag som vill bli framgångsrika till en stor del imitera den styrning 

som finns hos framgångsrika företag med liknande förutsättningar. Det sista blir extra viktigt 

att ta i beaktande då denna analysen är gjord på klusternivå och det är viktigt att anpassningen 

görs utifrån de egna strategiska förutsättningarna, vilket visas av bland annat Kruis et al. 

(2016), Bedford (2015) och Simons (1995). 

Analys av hela datamaterialet utan klusteruppdelning 
Vid en analys av hela datamaterialet utan att hänsyn tagits till någon av de tidigare 

klusteruppdelningarna framgår att det finns ett samband mellan graden av styrning och den 

upplevda användbarheten och användarvänligheten (se figur 11). Framförallt blir detta tydligt 
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gällande den upplevda användbarheten då det finns ett tydligt glapp i styrvariablerna mellan de 

som lyckas och de som inte gör det. Samtidigt är den strategiska situationen betydligt mer 

likvärdig, vilket antyder att om hela datamaterialet studeras som en helhet blir det viktigast för 

företag att lyckas utarbeta en stark styrning. Detta kan tydligt kopplas till det resultat som 

presenterades utifrån klusteranalys 1 där kluster 1.2 hade starkast styrning i alla delarna av 

LOC och samtidigt genererade den högsta användbarheten och användarvänligheten. Detta 

konfirmerar då det faktum som redan presenterats av Chenhall och Morris (1986) samt Lal och 

Hassel (1998), att en stark styrning inom alla delar av LOC uppfattas som användbart av 

cheferna inom organisationen. Då denna undersökning bygger på data från affärsenhetschefer 

finns det därmed en tydlig koppling även här. 

Genom att statistiskt undersöka (se tabell 6) skillnaden mellan de företag som lyckas och de 

som inte gör det framgår även att detta samband är statistiskt signifikant och därmed visar att 

det finns en tydlig positiv koppling mellan graden av styrning och den upplevda 

användbarheten samt användarvänligheten. Då den ideala gruppen har en betydligt starkare 

styrning visar det att de företag som inte är ideala behöver stärka sitt styrsystem för att förbättra 

sin användbarhet och användarvänlighet. När det istället gäller den strategiska situationen finns 

inte samma tydliga samband, vilket antyder att det inte finns en specifik strategisk omvärld 

som leder till användarvänlighet. Detta kan tänkas vara i linje med det som tidigare presenterats 

av exempelvis Simons (1995), Kruis et al. (2016) och Widener (2007), vilka menar det går att 

uppnå balans genom om att anpassa sig till sin strategiska omvärld och därmed att möjligheten 

att prestera inte på ett tydligt sätt begränsas av företagets kontext. Dock så visar detta resultat 

på att det är anpassning av LOC som är viktigast för att skapa användbarhet och 

användarvänlighet. Detta blir i sin tur ett ifrågasättande mot tidigare studier som baserats på 

klusteranalyser (t.ex. Bedford, 2015; Kruis et al., 2016) då det utifrån detta resultat inte blir 

meningsfullt att gruppera företagen i kluster, speciellt inte med grundtanken att alla 

konfigurationer uppnår samma prestationsnivå. 

Användbarhet eller användarvänlighet? 
Med bakgrund i den tidigare diskussionen blir det också intressant att diskutera relationen 

mellan användbarhet och användarvänlighet. Finns det ett behov av att fokusera på båda eller 

räcker det med ena delen för att lyckas. Det som presenteras i denna studie antyder att det finns 

en stark koppling mellan dem och att båda är värda att beakta. Vi kan också se att de har en 

påverkan på varandra vilket också stöds av Islam och Kellermanns (2006). Instinktivt bör 

företagen vilja uppnå både hög användbarhet och användarvänlighet, men frågan är om detta 
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är möjligt? Det optimalt balanserade styrsystemet med en hög användbarhet kanske inte ska 

var helt användarvänligt. Som vi kan se i tabell 3 är medelvärdet för den upplevda 

användarvänligheten lägre än den upplevda användbarheten i alla kluster. Att ett företag med 

en hög upplevd användbarhet anpassar sin styrning för att öka användarvänligheten kan vara 

riskfyllt då det även kan få konsekvenser för den ursprungliga användbarheten. I ett sådant läge 

kanske utbildning lämpar sig bättre. Därför tror vi att man i första hand bör satsa på att öka 

användbarheten. Davis (1989) menar att användbarheten har ett starkare samband med 

beteendemönstret än användarvänligheten. Med detta menas att ett system som inte skapar 

någon nytta kommer heller inte användas även om det är enkelt att använda. Man kan dock 

acceptera och använda ett system som är svårt att använda så länge det skapar stor nytta. 

Styrsystem är ofta komplexa och det användbara styrsystemet kommer säkerligen kunna bli 

användarvänligt med tiden. Vi kan till exempel se via korrelationsmatrisen (tabell 2) att chefens 

antal år på sin nuvarande position och även yrkeserfarenhet har ett positivt samband mellan 

både användbarheten och användarvänligheten. Detta kan antas vara ganska logiskt då man 

efter ett antal år blir van användare av systemet och även kan vara med att påverka hur det 

utformas. 

Sammanfattande analys 
Inledningsvis går det att se att det finns fyra konfigurationer gällande när klusteranalysen görs 

enbart utifrån LOC (Klusteranalys 1). Mellan dessa kluster finns det statistiskt signifikanta 

skillnader i användbarhet och användarvänlighet, men inga tydliga skillnader gällande den 

strategiska situationen. Detta kan ses som ett spegelvänt resultat jämför med Kruis et al. (2016) 

som lyckas påvisa skillnader i strategisk omvärld, men samtidigt anser att alla konfigurationer 

bör uppnå liknande prestationsnivåer. 

Utifrån klusteranalys 2 när den strategiska situationen har tagits i beaktande påvisas istället fem 

olika konfigurationer där det inte längre finns samma tydliga skillnader i användbarhet och 

användarvänlighet. Dock visas tydliga skillnader gällande den strategiska situationen. Att 

användbarhet och användarvänlighet inte längre skiljer sig mellan grupperna kan ses som ett 

tecken på att Kruis et als. (2016) antaganden faktiskt gäller och att företagen lyckats anpassa 

sig till sin situation och därigenom uppnå balans. Vid en analys av de enskilda klustren framgår 

det dock att vissa företag konsekvent lyckas bättre än andra, vilket då inte följer tanken om att 

en bra koppling mellan omvärld och styrsystem leder till goda prestationer (Chenhall, 2003). 

När klusterlösningarna slutligen lämnades och hela datamaterialet studerades framkom att det 

tydligaste samband som går att finna i denna studie främst handlar om hur du utformar ditt 
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styrsystem och inte hur du anpassar dig till din strategiska situation. Detta beror främst på att 

de företag som uppnår hög användbarhet och användarvänlighet har en betydligt högre 

intensitet i användningen LOC. Samma tydliga samband går inte att se gällande den strategiska 

situationen då det inte finns någon tydlig skillnad i strategisk situation för de som uppnår 

användbarhet och användarvänlighet jämfört med de som inte gör det. Jämförelsevis visar detta 

på samma saker som klusteranalys 1 där det också framgick att det kluster (1.2) lyckades bäst 

också har signifikant starkare styrning gällande alla variabler av LOC. Detta visar att det 

konfigurativa perspektivet som används av bland annat Kruis et al. (2016) och Bedford (2015) 

inte lyckas skapa tillräckligt starka förklaringar utifrån detta datamaterial. Det finns en klar 

poäng med att ta hänsyn till olika typer av konfigurationer och dess strategiska omvärld, men 

samtidigt har de enklare modeller som enbart utgått från vilka som uppnår och vilka som inte 

uppnår hög användbarhet och användarvänlighet lyckats skapa betydligt starkare resultat.  
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Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie är att utforska begreppet balans samt att bidra till förståelsen om hur 

företag och organisationer bör utforma sina styrsystem för att kunna uppnå bästa möjliga 

användbarhet och användarvänlighet. Det visade sig inte oväntat att ett företags styrsystem är 

mycket komplext och att det finns en mängd vägar att gå för att uppnå detta. Det framgår inte 

minst genom den stora mängd böcker och artiklar, både med praktisk och teoretisk inriktning 

som skrivits i ämnet. Det finns med andra ord en stor mängd möjliga utgångspunkter för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar, men den valda metoden med analys utifrån Robert 

Simons Levers of Control gav en bra möjlighet att på ett tydligt och relativt enkelt sätt skapa 

en bild av hur ett företags styrsystem var utformat.  

Hur ser balansens relation till användbarhet och användarvänlighet ut? 
Simons (1995) menar att organisationer måste balansera sitt styrsystem för att kunna nå full 

kontroll och dynamic tension. Det kan tolkas som att delarna i styrsystemet måste ligga på en 

liknande nivå för att kunna balansera varandra vilket gör att det delvis också handlar om att 

intensiteten i styrningen kan vara avgörande. Simons (1995) antyder utifrån detta att mer 

styrning skapar bättre prestationer, men han presenterar själv aldrig definition av vad balans 

innebär. Denna studie visar att dynamic tension och balans uppnås genom att ha en hög grad 

av styrning på alla fyra Levers of Control och det är detta som skapar hög användbarhet och 

användarvänlighet. Möjligtvis är det detta som Simons (1995) menar med att företagen inte ska 

behöva välja det ena eller det andra för att nå balans och dynamic tension. Då de med intensiv 

styrning uppnår bättre resultat och prestation blir det utifrån Henris (2006) synsätt ett tecken 

på att de lyckats hitta en bättre balans och skapa mer dynamic tension än övriga. Slutsatsen är 

också i likhet med Chenhall och Morris (1986) samt Lal och Hassel (1998), vilka visar att en 

intensiv styrning skapar högre användbarhet. Utifrån detta kan sägas att användbarhet och 

användarvänlighet skapas genom en hög grad av styrning, vilket då även innebär att 

styrsystemen i dessa lägen är välbalanserade. 

Hur ser kopplingen ut mellan företagets strategiska situation (omvärld, inriktning, 
beroenden m.m.) och hur det konfigurerar sitt styrsystem? 
Även om den övergripande slutsatsen från denna studie visar att ett företags styrsystem kan 

utformas utan tydlig hänsyn till den strategiska situationen så finns det vissa frågetecken. Inom 

vissa kontexter har företagen inte nödvändigtvis behov av en intensiv styrning avseende alla 

delar i LOC för att uppnå användbarhet och användarvänlighet. Detta ger visst stöd till Kruis 

et al. (2016) som menar att det finns flera typer av balans som har sin grund i den strategiska 
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omgivningen. Däremot skulle dessa företag troligtvis också kunna använda en intensiv styrning 

gällande hela LOC utan att det skulle skapa några tydligt negativa effekter. Dock skulle detta 

kräva en större mängd resurser vilket på sikt skulle kunna försvaga organisationens förmåga 

att agera effektivt. 

Går det att utläsa tydliga mönster i hur företag konfigurerar sina styrsystem? 
När enbart konfigurationen av LOC betraktas framgår det att det finns ett flertal konfigurationer 

som förekommer. Då dessa inte lyckas skapa samma grad av balans, blir dock 

konfigurationerna mindre betydelsefulla. Det framgår dock att en hög prestation och dynamic 

tension kan uppnås i vissa kontexter trots lägre användning av någon eller några av delarna 

inom LOC. Därmed finns det ett visst stöd för att det kan finnas fler välbalanserade 

konfigurationer. Det är dock så att en anpassning och i de flesta fall en förstärkning av LOC är 

det som är viktigast för att skapa användbarhet och användarvänlighet samt att den strategiska 

situationen blir av mindre vikt. Det blir dock tydligt att Malmi och Browns (2008) och 

Wideners (2007) tankar gällande att alla delar i styrsystemet måste beaktas har en stor relevans. 

Vi kan se att inom de balanskonfigurationer som har observerats går det inte att bortse från 

någon av delarna och samtidigt uppnå samma användbarhet och användarvänlighet, vilket då 

alltså innebär att dynamic tension minskar och systemet inte längre är balanserat.  

Utifrån denna slutsats ser vi att det huvudsakligen finns två vägar att gå för företag som vill 

maximal prestation. Det handlar i ena fallet om att utforma ett omfattande styrsystem som 

klarar av att hantera all osäkerhet och alla händelser som sker inom och i anslutning till 

företaget. Det andra alternativet innebär att företaget utformar sitt styrsystem med 

utgångspunkt i dess strategiska situation och anpassar sig till denna. Självklart finns det för och 

nackdelar med båda tankesätten och vi ser främst att en avvägning mellan kostnaden för 

systemet och den nytta det genererar. Ett mer omfattande styrsystem blir dyrare att utforma och 

underhålla, men samtidigt behöver inte lika mycket resurser läggas på att analysera den 

strategiska situationen. 

Det tydligaste resultatet vi kan se utifrån denna studie är som sagt att en hög grad av styrning 

har en tydlig koppling till användbarhet och i slutändan god prestation. En möjlig förklaring 

till att detta visas kan vara att omvärlden för de flesta företagen i denna studie faktiskt är relativt 

osäker och att de företag som lyckats är de som bäst lyckats anpassa sig till detta. I sådana fall 

är det i enlighet med det resultat som visas av Lal och Hassel (1998) där det framgår att en 

osäker omvärld kräver mycket styrning och information. Detta kan hänga ihop med att de flesta 

företag i denna studie verkar på en global marknad, vilket delvis ökar dess möjligheter 
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samtidigt som det utsätts för en större konkurrens. Båda dessa delar bidrar till ett behov av 

starkare styrsystem då det enligt Simons (1995) både ska främja innovation och hantera de 

risker som finns. 
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Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 
Trots att vi endast studerat företag inom Värmlands Läns, Västmanlands Län samt Örebro Län 

anser vi dessa vara representativa för hela Sverige. Alla lyder under samma lagar och regelverk 

och många verkar globalt eller ingår i en global koncern. Flera av företagen i fråga har även 

divisioner, fabriker etc. på andra orter i landet. Vi har i vår studie inte tagit någon hänsyn till 

bransch. Både Kruis et Al. (2016) och Bedford (2015) har gjort detta i sina studier men inte 

funnit några samband mellan bransch och styrning. Detta gör att vi inte heller tror att resultat 

på något sätt hade påverkats vid en större geografisk spridning eller bransch i beaktning och 

att studien därför torde vara replikerbar i övriga delar av landet.  Detta är dock något som 

behöver styrkas av vidare studier. Resultatet indikerar på att skulle råda kulturskillnader mellan 

länder varför det skulle vara intressant att vidga denna studie till utanför Sveriges gränser.  

Då det är en enkätundersökning där respondenten svarar utifrån deras subjektiva bedömning. 

Att alla respondenter har samma referenspunkt vid besvarandet av frågorna kan vi inte avgöra. 

Vi har dock tillräckligt stort datamaterial för att detta ska jämna ut sig. Att några skulle vara så 

kallade ”högkryssare” kan vi inte utesluta men vi gick igenom datamaterialet och kunde bara 

hitta en som hade kryssat sjuor på allt, vilken vi då plockade bort. Tanken om ”högkryssare” 

bygger på att dessa har högt på både LOC-frågor samt de strategiska vilket materialet dock inte 

visar på. Enkätundersökning medför även en större risk för feltolkning av frågor samt att vi 

inte heller har möjligheter till att ställa följdfrågor som på så vis kan skapa en större förståelse 

för fenomen och samband. Vi anser därför att våra slutsatser behöver styrkas med kvalitativa 

undersökningar. 

De outcome-variabler vi undersökt är upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. 

Då de är just upplevda så blir även det en subjektiv bedömning hos respondenten. Exakt samma 

förutsättningar fast en annan respondent skulle kunna ge annat utfall. Just erfarenheter hos 

respondenterna var något som vi även såg hade en påverkan på användbarhet och 

användarvänlighet. Detta skulle vara intressant att undersöka vidare. Att denna användbarhet 

sedan i slutändan leder till högre prestationer hos företag är även det intressant att studera. 

Studien visade på två vägar för företag att välja mellan. Antingen kan de välja en intensiv 

styrning med högt i alla delar av LOC eller konfigurera ett styrsystem utifrån sina strategiska 

förutsättningar. Vilket av dessa som i slutändan skapar mest nytta för pengarna behöver 

undersökas ytterligare.   
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Appendix 
Bilaga 1; Enkät 

Diagnostic control systems 

I vilken utsträckning använder ledningen budgetar och nyckeltal för att: 

1. Identifiera viktiga framgångsfaktorer 
2. Sätta mål för viktiga framgångsfaktorer 
3. Följa utvecklingen gällande viktiga mål 
4. Samla information så att eventuella avvikelser kan korrigeras 
5. Granska särskilt viktiga områden 

Interactive control systems 

I vilken utsträckning använder ledningen budgetar och nyckeltal för att: 

1. Skapa diskussion gällande ledningens återkommande aktiviteter 
2. Skapa diskussion gällande de anställdas återkommande aktiviteter 
3. Möjliggöra att information, uppfattningar och handlingsplaner ständigt ifrågasätts 

och diskuteras med medarbetare inom företaget (på alla nivåer) 
4. Rikta uppmärksamhet mot strategiska osäkerheter (t.ex. faktorer som kan påverka 

den nuvarande strategin eller skapa möjligheter för nya strategiska initiativ) 
5. Uppmuntra och främja dialog och informationsutbyte med de anställda 

Boundary control systems 

I vilken utsträckning: 

1. Används uppförandekoder eller liknande för att definiera ett lämpligt beteende. 
2. Finns det policys och riktlinjer som föreskriver inom vilka gränser och områden de 

anställda kan experimentera och söka nya affärsmöjligheter 
3. Kommunicerar chefer aktivt ut risker och aktiviteter som de anställda bör undvika 
4. Kan sanktioner och bestraffningar riktas mot anställda som frångår organisationens 

policy och därigenom utsätter den för risk genom sina aktiviteter. 

Belief control systems 

I vilken utsträckning: 

1. Är affärsenhetens värderingar, syfte och riktning uttryckta i formella dokument 
(syftesbeskrivning, värdegrund etc.) 

2. Kommunicerar ledningen aktivt ut kärnvärden till de anställda 
3. Används formella uttryck för organisationens värderingar för att skapa engagemang 

för ledningens långsiktiga vision 
4. Används företagets uttryckta värderingar för att skapa motivation och guida de 

anställda i sökandet efter nya möjligheter. 
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Percieved Usefulness 

I vilken utsträckning underlättar ert styrsystem: 

1. Att utföra arbetsuppgifter snabbare 
2. Att öka arbetsprestationen 
3. Att öka produktiviteten 
4. Att förbättra effektiviteten 
5. Att utföra arbetsuppgifter enklare 

I vilken utsträckning är ert styrsystem: 

6. Användbart i ditt arbete 

Percieved Ease of Use 

I vilken utsträckning är ert styrsystem: 

1. Lätt att lära sig 
2. Tydligt och förståeligt  
3. Lätt att bemästra 

Affärsenhetens kontext 

I vilken utsträckning stämmer följande påståenden för din affärsenhet: 

1. Externa faktorer har ofta en väsentlig påverkan på affärsenhetens prestation 
2. Affärsenheten måste ofta agera på grund av påverkan från omvärlden 
3. Den långsiktiga planeringen för min affärsenhet påverkas av svårigheter i att förutse 

framtida händelser 
4. Affärsenheten utvecklar och experimenterar med nya produkter/tjänster 
5. Affärsenheten arbetar med att förbättra kvaliteten och utveckla existerande 

produkter/tjänster 
6. Min affärsenhets handlingar påverkar arbetet som bedrivs inom andra affärsenheter i 

organisationen 
7. Handlingar hos andra affärsenheter inom organisationen påverkar min affärsenhets 

arbete 

Kontrollvariabler 

1. Hur många anställda finns inom din affärsenhet? 
2. Hur många år har du arbetat på din nuvarande position? 
3. Hur många års yrkeserfarenhet har du? 
4. Har du någon eftergymnasial utbildning och i sådana fall vilken? 
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Bilaga 2; Dendogram 

          

Dendogram för klusteranalys 1 (t.v.) och klusteranalys 2 (t.h.) 


