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Problem             In previous literature there is a body of research to be found regarding management 

control systems (MCS) effect on organizational learning. However, there has been 
contradictory results whether the use of MCS, in terms of diagnostic and interactive 
use, has a positive or negative impact on organizational learning. Thereby there is 
a need to deepen our understanding of the role MCS play in facilitating 
organizational learning. We believe this can be achieved by implementing the 
concept of organizational learning mechanisms (OLMs) which makes a physical 
aspect of organizational learning, hence simplify the relation with MCS. 

 
Purpose  The purpose of this study is to increase the understanding of the role MCS can play 

in the creation of organizational learning. To achieve this, the study focuses on the 
use of MCS as a budget and examines how it can function as an organizational 
learning mechanism (OLM). In other words, the aim is to generate new concepts 
that would help us understand this relationship.  

 
Method           Since this study is exploratory by nature, it has been conducted with a qualitative 

approach. Twelve semi-structured interviews were carried out at four IKEA-stores 
in Sweden. The interviewees were people with executive leading positions in each 
store. When analysing the material, a content analysis was firstly conducted to 
categorise the empirical material by MCS use, with existing theory as base. 
Thereafter, the analysis was more freely conducted with the purpose of facilitating 
the development of new concepts. In this part of the analysis, the theoretical 
framework did not make a supporting foundation but rather a frame setting the 
boundaries in which new knowledge could be generated.  

 
Findings            Firstly, we found that both a diagnostic and interactive use of budgets can function 

as organizational learning mechanisms (OLMs). Secondly, we found that simple 
communication and the creation of participation explain how the diagnostic and 
interactive use of budgets can function as the earlier identified learning 
mechanisms.  
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  Titel: Konsten att skapa delaktighet och prata med bönder på bönders vis – En kvalitativ studie 
om management control systems roll för det organisatoriska lärande 

 
 
Problem             Tidigare forskning har studerat vilken betydelse management control systems 

(MCS) har för det organisatoriska lärandet. Dock finns det konflikterande 
resultat kring huruvida användningen av MCS, i termer av diagnostisk eller 
interaktiv användning, främjar eller hindrar organisatoriskt lärande. Därför ser 
vi ett behov av att öka vår förståelse för MCS roll för det organisatoriska 
lärandet. Genom att implementera begreppet organisatoriska 
lärandemekanismer (OLM) antas ett delvis nytt perspektiv på organisatoriskt 
lärande, vilket antas kunna utveckla kunskapen inom det befintliga 
forskningsområdet.  

 
Syfte  Syftet med denna studie är att öka förståelsen av MCS roll för organisatoriskt 

lärande. För att åstadkomma detta avgränsar sig studien till att empiriskt 
undersöka hur användningen av en budget kan fungera som organisatoriska 
lärandemekanismer. Detta ämnar leda till utvecklingen av nya begrepp som kan 
förklara denna relation.  

 
Metod                     Då studien har ett explorativt syfte har den också varit av en kvalitativ karaktär. 

Tolv semi-strukturerade intervjuer genomfördes med deltagare från ledningen 
på fyra IKEA-varuhus i Sverige. För att kategorisera det empiriska materialet 
utifrån användningen av MCS gjordes en innehållsanalys med teorin som grund. 
Därefter analyserades det empiriska materialet mer fritt för att möjliggöra 
utvecklingen av nya begrepp. I denna del av analysen användes således inte den 
teoretiska referensramen som en bas för återkoppling, utan snarare som en ram 
för forskningsområdet i stort.  

 
Resultat             För det första visar studiens resultat på att både en diagnostisk och interaktiv 

användning av budgetar kan fungera som organisatoriska lärandemekanismer. 
För det andra fann vi att enkel kommunikation och skapandet av delaktighet 
förklarar hur den diagnostiska och interaktiva användningen av budgeten kan 
fungera som de lärandemekanismer de bevisats kunna fungera som. 
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Interaktiv styrning 
 

Förkortning av management control 
systems. MCS är ett samlingsnamn för ett 
företags samtliga styrverktyg. MCS 
stödjer ledningens beslutsfattande, styr 
beteenden i organisationen och kan 
användas för att implementera eller förnya 
strategi. 

Organisatoriskt lärande är en process för 
att anskaffa, sprida, tolka och lagra 
information inom en organisation. 
Processen består av organisatoriska 
aktiviteter, strukturer, procedurer eller 
strategier som implementerats i en 
organisation med syfte att generera 
lärande bland organisationsmedlemmarna. 
 

Förkortning av organizational learning 
mechanisms och är strukturella och 
procedurella arrangemang som 
implementerats i en organisation i syfte 
att underlätta anskaffning, spridning, 
tolkning och lagring av information. 
Dessa är i sin tur av vikt för att underlätta 
det organisatoriska lärandet. 
 

Diagnostisk styrning har funktionen att 
säkerställa att organisationens mål 
uppfylls. Denna styrning karaktäriseras av 
att faktiskt utfall jämförs mot prognos och 
motiverar, övervakar och belönar 
måluppfyllelse. 
 

Interaktiv styrning har funktionen att 
integrera över- och underordnade, 
stimulerar dialog och inkluderar stora 
delar av organisationen i beslutsfattandet. 
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1. Inledning 
 
I det första och inledande kapitlet introduceras läsaren till studiens ämnesområde management 
control systems och organisatoriskt lärande. Utifrån en övergripande bakgrund kring 
forskningsområdet förs vidare en problemdiskussion som grundar sig i identifierade brister i 
en genomgång av tidigare litteratur inom ramen för det befintliga forskningsområde som 
studeras. Problemdiskussionen mynnar därefter ut i studiens syfte och den frågeställning som 
ligger till grund för studiens genomförande. Avslutningsvis framförs de avgränsningar som 
gjorts för att studien. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
 

It is well-accepted that organizational learning is critical to maintaining competitive 
advantage in today's global, competitive business world and some believe that learning is the 
only way to compete in the long term. 

 
                   Widener (2007: 766-767) 
 
 
 
Ovanstående citat belyser vikten av organisatoriskt lärande för att bibehålla 
konkurrensfördelar, där lärandet betraktas som ett överlevnadsvillkor för dagens 
organisationer. Att organisationer idag befinner sig i en starkt konkurrenssatt miljö kräver en 
anpassningsförmåga till omvärlden för att skapa och bibehålla konkurrensfördelar (Kloot, 
1997; Weldy & Gillis, 2010). Denna anpassningsförmåga till förändringar omvärlden beskrivs 
av Argyris (1977) som organisatoriskt lärande. Redan år 1963 föddes idén om att organisationer 
kan lära från erfarenheter i syfte att anpassa sig till förhållanden i miljön (Cyert & March, 1963). 
Begreppet organisatoriskt lärande myntades dock först två år senare, i samband med Cangelosis 
och Dills (1965) empiriska studie. Det har därefter konstaterats att lärandet utgör en 
grundläggande förutsättning för företag att förbli lönsamma och överleva i en dynamisk miljö 
(March, 1991; Stata & Almond, 1989). Trots att konceptet kring organisatoriskt lärande sträcker 
sig långt tillbaka i tiden har intresset för området visat på en ökning under senare tid (Nazem, 
Omidi, Sadeghi & Hisseinzadeh, 2014; Rompho & Sienghai, 2012). Det ökade intresset kan 
tänkas grunda sig i de fördelar som det organisatoriska lärandet kan generera, i termer av 
bibehållandet och skapandet av konkurrensfördelar, samt utnyttjandet av kunskap och teknik i 
organisationen (Nazem m.fl., 2014). De fördelar som organisatoriskt lärande kan generera har 
i sin tur bidragit till att det i dagens samhälle förmodligen skulle vara svårt att hitta en 
organisation som inte strävar efter att vara en lärande organisation (Lipshitz, Popper & 
Friedman, 2002). Att organisationer och dess medlemmar orienteras på ett sätt som främjar 
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organisatoriskt lärande och kunskapsutveckling är nämligen, som det inledande citatet antyder, 
en avgörande utmaning för företag. I sin tur spelar den högsta ledningen en nyckelroll i att 
hantera och skapa förutsättningar för att generera organisatoriskt lärande (Williams, 2001).  
 
Något som i litteraturen har påvisats kunna spela en betydande roll för det organisatoriska 
lärandet är management control systems (MCS). MCS utgör ett företags styrsystem och 
definieras enligt Simons (1995: 5) som “the formal, information-based routines and procedures 
managers use to maintain or alter patterns in organizational activities”. Utformningen och 
användningen av MCS har betraktats som avgörande faktorer för ett företags framgång (Mundy, 
2010; Langfield-Smith, 1997). Kloot (1997) framhåller exempelvis att MCS kan utformas och 
användas på ett sätt som främjar lärandet i en organisation. Detta på grund av att MCS kan 
underlätta det informationsflöde som krävs för att göra organisationen anpassningsbar och få 
till stånd organisatoriskt lärande (Jacobs, 1995). Dock har MCS i tidigare litteratur generellt 
beskrivits som hindrande för det organisatoriska lärandet (Argyris, 1977; Batac & Carasuss, 
2009). Föreställningen om att MCS såväl kan stödja som hindra organisatoriskt lärande grundar 
sig i de två perspektiv som varit framträdande inom litteraturen kring MCS, command and 
control-perspektivet och innovation and control-perspektivet (Strauß & Zecher, 2013). 
Command and control-perspektivet utgör den grundläggande och traditionella synen på MCS, 
vilken innebär att MCS används för att säkerställa att de övergripande målen uppfylls, samt 
styra organisationsmedlemmarnas beteenden (Merchant & Van der Stede, 2012; Anthony, 
Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Det är med grund i detta perspektiv som den 
stereotypa bilden av MCS som starkt formaliserade och distanserade från den dagliga 
verksamheten skapats (Ahrens & Chapman, 2004), vilket även ligger till grund för att MCS 
generellt beskrivits som hindrande för organisatoriskt lärande. Innovation and control-
perspektivet är en förlängning av det traditionella perspektivet och inkluderar även MCS 
förmåga att skapa förutsättningar för kreativitet, problemlösning och nytänkande hos 
organisationens medlemmar (Simons, 1995; Ahrens & Chapman, 2004). Att kreativitet i sin tur 
är positivt sammanlänkat med lärande (Joo, Song, Lim & Yoon, 2011) innebär att MCS utifrån 
ett innovation and control-perspektiv kan främja organisatoriskt lärande, vilket även påvisats i 
tidigare litteratur. Med utgångspunkt i de två perspektiven av MCS finns det således en 
föreställning om att MCS såväl kan stödja som hindra organisatoriskt lärande. 
 
När det gäller MCS-litteraturen har tidigare forskning fokuserat på styrsystemets användning 
(Henri, 2006; Kloot, 1997; Widener, 2007), egenskaper (Hall, 2011; Kloot, 1997; Hui Wee, 
Yau Fong & Tse, 2014) samt hur ett företags MCS kan balanseras (Mundy, 2010; Widener, 
2007). När det gäller organisatoriskt lärande har bland annat Hubers (1991) beskrivning av 
begreppet som organizational learning constructs (konstruktioner för organisatoriskt lärande) 
legat i fokus (Batac & Carasuss, 2009; Tseng & McLean, 2008; Kloot, 1997; Srimai, Damsman 
& Bandchokdee, 2011). Konstruktionerna utgörs av processer för anskaffning, spridning, 
tolkning och lagring av information. Vidare är en av utgångspunkterna inom konceptet för 
organisatoriskt lärande att det är individen i en organisation som utgör grunden för att 
organisatoriskt lärande ska kunna ske (Senge, 1990). Med utgångspunkt i detta påstående 
underlättar organisationer som implementerat system som utgörs av dessa konstruktioner för 
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att integrera den kunskap organisationsmedlemmarna anskaffar, vilket i sin tur möjliggör att 
lärandet övergår från individuellt till organisatoriskt. 
 
Ett väletablerat ramverk inom forskningen kring MCS är Simons (1995) Levers of control, 
vilket legat till grund för en stor del av forskningen kring styrsystem (Batac & Caracuss, 2009; 
Mundy, 2010; Henri, 2006; Lee & Widener, 2011; Widener, 2007). Levers of control är ett 
ramverk som beskriver hur företagsledningar använder styrsystem för att implementera och 
förnya strategi. Utvecklingen av ramverket grundar sig i en kritik mot tidigare 
styrningsmodeller, vilka enligt Simons (1995) inte varit anpassade för förändringar i miljön. 
Vidare menar Simons (1995) att MCS dels kan användas diagnostiskt, dels interaktivt. Ett MCS 
som används diagnostiskt syftar till att motivera, övervaka och belöna uppfyllandet av en 
organisations mål. Därmed säkerställer denna typ av användning att de uppsatta målen efterföljs 
och att organisationen håller sig inom den uppsatta planen. Den diagnostiska användningen av 
MCS utgår således från det tidigare nämnda command and control-perspektivet. Ett MCS som 
istället används interaktivt stimulerar dialog, diskussion och interaktion mellan över- och 
underordnade i syfte att fånga upp möjligheter och risker kring företagets strategi. Den 
interaktiva användningen i kombination med den diagnostiska utgår istället från det tidigare 
nämnda innovation and control-perspektivet, vilket ses som en förlängning av command and 
control-perspektivet. Simons (1995) hävdar att MCS bör ses utifrån ett innovation and control-
perspektiv, då företag dels måste styra verksamheten och säkerställa att mål uppfylls, dels 
främja innovation och lärande för att vara anpassningsbara till förändringar i miljön. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Som ovan antyds finns det med utgångspunkt i de två perspektiven på MCS en föreställning 
om att MCS såväl kan ha en främjande som en hindrande roll för det organisatoriska lärandet. 
Hames (1994) och Miller (1993) hävdar exempelvis att MCS bidrar till organisatorisk tröghet, 
då de tenderar att skapa yrkesroller med strikta befogenheter. MCS tenderar även att skapa 
invanda beteendemönster, vilket enligt författarna hämmar det organisatoriska lärandet då det 
hindrar organisationsmedlemmarna att gå utanför sina ramar. Mer specifikt finns det även 
empiriskt stöd för att användningen av MCS hindrar organisatoriskt lärande. Henri (2006) fann 
exempelvis i sin studie att en diagnostisk användning av MCS hindrar organisatoriskt lärande, 
då denna typ av användning skapar gränser i syfte att säkerställa att order efterföljs. Vidare 
skapar den diagnostiska användningen starkt strukturella kommunikationskanaler och 
underminerar funktionsöverbryggande samarbeten, vilket begränsar informationsflödet i 
organisationer och hämmar lärandet.  
 
I kontrast till ovanstående resonemang kring MCS som hindrande för organisatoriskt lärande 
finns även stöd från tidigare forskning att MCS kan ha en främjande roll för lärandet (Henri, 
2006; Kloot, 1997; Neely & Al-Najjar, 2006; Widener, 2007; Widener, 2011). Kloots (1997) 
empiriska studie utgör ett exempel och författaren visar på olika karaktäristika hos MCS som 
behöver finnas för att organisatoriskt lärande ska uppstå. De empiriska resultaten understryker 
att organisationer bland annat bör göra finansiell information lättillgänglig, arbeta med 



 
4 

tränings- eller utvecklingsprogram samt upprätta bonussystem som uppmuntrar kreativitet och 
risktagande med syftet att underlätta organisatoriskt lärande. Även Abernethy och Brownell 
(1999) har i sin studie intresserat sig för den roll användningen av MCS har för lärandet och 
menar att en interaktiv användning av MCS har en främjande effekt på lärandet i en 
organisation. Detta på grund av att denna typ av användning har en funktion av att integrera 
över- och underordnade och stimulera dialog, vilket underlättar diskussion. Detta kan i sin tur 
utmana invanda beteendemönster och grundläggande antaganden i en organisation.  
 
Som antyds ovan finns konflikterande empiriska resultat kring huruvida MCS främjar eller 
hindrar organisatoriskt lärande. Mer specifikt finns även stöd i tidigare empirisk forskning att 
samma typ av användning av MCS (diagnostisk eller interaktiv) kan främja eller hindra 
lärandet. Som tidigare nämnts finns empiriskt stöd för att hävda att den diagnostiska 
användningen av MCS hindrar organisatoriskt lärande (Henri, 2006). I kontrast till Henri (2006) 
visar Wideners (2007) empiriska resultat att en diagnostisk användning av MCS istället främjar 
organisatoriskt lärande. Vidare fann Henri (2006) att styrsystem som används interaktivt 
främjar organisatoriskt lärande, vilket Widener (2007) inte fann något empiriskt stöd för. Dessa 
konflikterande resultat indikerar således att det krävs en djupare förståelse för vilken betydelse 
användningen av MCS har för det organisatoriska lärandet, varför vi ser ett behov av att med 
denna studie utveckla denna kunskap ytterligare. 
 
Organisatoriskt lärande är ett begrepp som i litteraturen beskrivits på många olika sätt (Argote 
& Miron-Spector, 2011; Argyris & Schön, 1978; Fiol & Lyles, 1985; Örtenblad, 2004), vilket 
medfört att begreppet är mångfacetterat. I denna studie används en aspekt av organisatoriskt 
lärande, vilken Lipshitz, Popper och Friedman (2002) benämner som Organizational learning 
mechanisms (OLMs). OLMs definieras som “institutionalized structural and procedural 
arrangements that allow organizations to collect, analyze, store, disseminate, and use 
systematically information that is relevant to their and their members performance” (Popper 
& Liphitz, 2000: 184). Två huvudsakliga skäl ligger till grund för att studien tar sin 
utgångspunkt i detta begrepp för att studera MCS roll för det organisatoriska lärandet. För det 
första finns en likhet i hur MCS respektive OLM definieras. Båda begreppen baseras på 
formella, institutionaliserade arrangemang som möjliggör informationsflöden i en organisation. 
I MCS tar sig detta uttryck genom att finansiell och icke-finansiell information synliggörs för 
ledningen. I OLM ligger fokus på informationsflödet som sådant, där informationen anskaffas, 
sprids, tolkas och lagras. Detta lägger också grunden för studiens andra argument för att 
använda OLM-begreppet. Som definitionen visar syftar de institutionaliserade arrangemangen 
som utgör OLMs till att underlätta anskaffning, spridning, tolkning och lagring av information. 
Det är även dessa processer Huber (1991) refererar till som organizational learning constructs, 
vilka flertalet tidigare studier använt då MCS studerats i relation till organisatoriskt lärande 
(Batac & Carasuss, 2009; Tseng & McLean, 2008; Kloot, 1997; Srimai, Damsman & 
Bandchokdee, 2011). Med andra ord medför appliceringen av OLM-begreppet att studiens syn 
på organisatoriskt lärande går i linje med tidigare studier inom området, samtidigt som detta får 
ett sammanhang i form av de konkreta arrangemang som utgör OLMs. Att studera MCS med 
avstamp i OLM-litteraturen medför således att MCS roll för det organisatoriska lärandet 
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undersöks utifrån ett delvis nytt perspektiv. Som en följd möjliggör detta att nya aspekter kring 
kopplingen mellan MCS och organisatoriskt lärande kan identifieras.  
 
Med utgångspunkt i tidigare litteratur kan vi konstatera att MCS faktiskt kan fungera som en 
OLM (Oliver, 2009). Efter en omfattande litteratursökning gällande hur MCS kan fungera som 
en OLM har dock inga befintliga studier påträffats. Den existerande förståelsen av hur 
användningen av MCS kan fungera som en OLM är således begränsad.  
 

1.3 Syfte 
Utifrån ovan förda resonemang är studiens syfte att utveckla kunskapen kring vilken roll 
användningen av MCS har för det organisatoriska lärandet, med stöd av begreppet OLM. 
Behovet av en studie av denna karaktär grundar sig i de konflikterande resultaten som återfinns 
i tidigare forskning kring huruvida användningen av MCS främjar eller hindrar organisatoriskt 
lärande. Som konstaterats ovan kan användningen av MCS tänkas kunna fungera som en OLM. 
Dock ger detta påstående ingen djupare beskrivning av hur användningen kan fungera som en 
sådan. Studien ämnar bidra till denna ökade kunskap genom att utveckla nya begrepp som kan 
förklara hur användningen av MCS kan fungera som en OLM.  
 
 
För att uppfylla ovanstående syfte utgår studien från följande frågeställning:  
 

Ø Hur kan användningen av MCS fungera som en OLM? 
 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie görs en avgränsning till att studera hur MCS används med utgångspunkt i Simons 
(1995) resonemang kring en diagnostisk och interaktiv användning av MCS. Denna 
avgränsning grundar sig i de tydliga konflikterande resultaten som uppstått inom ramen för 
dessa användningar (Henri, 2006; Widener, 2007). Då Simons (1995) ramverk beskriver hur en 
företagsledning använder MCS, avgränsar sig denna studie till ett ledningsperspektiv. Enligt 
Oliver (2009) består ett företags MCS av olika komponenter, vilka utgörs av olika typer av 
styrverktyg. För att möjliggöra ett djup i studien har en avgränsning gjorts till att studera ett 
sådant verktyg, nämligen budgeten. Valet att studera budgeten som MCS grundar sig i tre 
argument. För det första ses budgeten som en central komponent i ett företags MCS (O´Grady 
& Akroyd, 2016) och beskrivs vidare som ett viktigt verktyg för organisationers tillväxt 
(Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). För det andra är budgeten bland de mest använda 
komponenterna av MCS i praktiken (Bisbe & Otley, 2004). Trots detta har kritik riktats mot 
budgeten, där budgetarbetet anklagats för att vara tidskrävande och oförmöget att snabbt 
anpassas till förändringar. En förutsättning för att budgeten ska bli ett betydelsefullt verktyg för 
organisationen är att den används på ett korrekt sätt (Libby & Lindsay, 2010). Budgetens 
framgång avgörs således utifrån hur den används och till följd av att denna studie ämnar studera 
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just användningen av MCS utgör detta vårt tredje och sista argument för att utgå från budgeten 
i denna studie.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I det andra kapitlet redogörs för de teorier som ligger till grund för denna studie. Här förs ett 
mer djupgående resonemang kring studiens nyckelbegrepp, där läsaren ges en bredare bild av 
de relevanta ämnesområden som studien berör. Inledningsvis diskuteras begreppet 
management control systems (MCS), följt av en presentation av budgetprocessen. Därefter 
introduceras läsaren till ramverket Levers of control som ligger till grund för studien. Därefter 
förs en diskussion kring organisatoriskt lärande och organisatoriska lärandemekanismer 
(OLM), vilka även de ligger till grund för studiens genomförande. Denna sektion följs av att 
organisatoriskt lärande och MCS sammanlänkas. Avslutningsvis görs en teoretisk 
sammanfattning som leder fram till studiens undersökningsmodell.  
 

2.1 Management control systems 
Management control systems (MCS) har länge visat sig vara av intresse inom 
företagsekonomisk forskning, där begreppet utvecklades av Anthony redan år 1965. MCS kan 
enligt Oliver (2009) betraktas som ett paket innehållande olika komponenter eller verktyg med 
vilka ett företag styr sin verksamhet. Exempel på sådana verktyg är bland annat balanced 
scorecards (Malmi & Brown, 2008), budgetsystem och prestationsmätningar (Oliver, 2009). 
Vad MCS syftar till att styra har dock setts på olika sätt i litteraturen. Strauß och Zecher (2013) 
visar i sin litteraturgenomgång på en rad olika synsätt där MCS dels ansetts underlätta 
ledningens beslutsfattande genom uppsamlandet av information. MCS har även ansetts handla 
om att styra underordnades beteenden, i syfte att säkerställa att mål uppfylls. Även detta synsätt 
grundar sig i att information samlas in, men med syftet att åstadkomma styrningen av 
beteenden. Till sist har MCS ansetts syfta till att implementera eller förnya strategi, där 
insamling och spridning av information också utgör en central del. Gemensamt för samtliga 
synsätt är att MCS ämnar styra verksamheten samt att information samlas, vilket synliggör olika 
aspekter av verksamheten. Enligt Otley (1999) tillhandahåller MCS både finansiell och icke-
finansiell information, vilken är avsedd att hjälpa ledningen att utföra sitt jobb, hjälpa 
organisationen att utveckla och upprätthålla möjliga beteenden samt stödja ledningen i 
beslutsfattandet för att effektivt uppnå önskade mål och resultat. 
 
I forskningen kring MCS står Simons (1995: 5) för en central definition av begreppet. 
Författaren definierar MCS som “the formal, information-based routines and procedures 
managers use to maintain or alter patterns in organizational activities” (Simons, 1995: 5). De 
olika styrverktygen som utgör MCS består således av rutiner och procedurer som på olika sätt 
behandlar information för att kunna bibehålla eller förändra hur saker och ting görs i en 
organisation. Definitionen fastställs i samband med att Simons (1995) upprättar ett ramverk för 
hur användningen av MCS kan implementera och förnya strategi, vilket indikerar att författaren 
också har detta synsätt. Dock visar Simons (1995) på att användningen av MCS i 
implementeringen och förnyandet av strategi även kontrollerar och styr medarbetares 
beteenden, samt att informationen används av ledningen för att fatta beslut. Då denna studie 
ämnar undersöka användningen av MCS utgår studien från Simons (1995) definition av 
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begreppet. Definition ger även en konkret beskrivning av begreppet, vilket möjliggör en studie 
av MCS i praktiken. Som tidigare nämnts avgränsas även denna studie till att enbart studera en 
komponent av MCS, närmare bestämt budgeten, varför följande avsnitt ger en beskrivning av 
studiens syn på budgeten. 
 

2.1.1 Budgeten som process 
Budgeten anses vara en central komponent av MCS och utgör ett viktigt styrverktyg i nästan 
alla organisationer (Merchant & Van der Stede, 2012). Greve (2011: 197) definierar en budget 
som “den norm med vilken utfallet ska jämföras och utifrån vilket det ska värderas”. Denna 
definition syftar till budgeten som fysiskt dokument där en norm sätts, utifrån vilken ett företags 
prestation kan utvärderas. Huruvida budgeten blir framgångsrik beror dock på hur företag 
arbetar med den (Libby & Lindsay, 2010). Wildavsky (1975) beskriver budgetarbetet som en 
process genom vilken företag omvandlar finansiella resurser till mänskliga syften. Annorlunda 
uttryckt nyanseras budgeten i denna beskrivning och fokuserar inte enbart på budgeten som ett 
dokument, utan snarare som en process. Denna studie utgår från budgeten som en process, 
vilken enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) utgörs av fyra faser: budgetuppställning, 
budgetanvändande, budgetuppföljning och budgetanalys, där budgetuppföljning beskrivs som 
den viktigaste fasen i denna process. I uppställandet av budgeten är företagsledare de som både 
initierar och avslutar budgetuppställningen och i medelstora och stora företag är det vanligtvis 
en person eller grupp som leder hela budgetprocessen (Ax m.fl., 2009). Vidare belyser Ax m.fl. 
(2009) vikten av att involvera alla organisationsmedlemmar i budgetarbetet. Detta för att varje 
enskild medarbetare ska förstå sin del i det hela. Trots att själva budgetuppställandet främst 
involverar företagsledningen är det således av vikt att ge utrymme för de övriga medarbetarnas 
åsikter och behov inom ramen för budgetarbetet.  
 
Nästa steg i processen är budgetuppföljning. I detta steg ställs de budgeterade värdena mot det 
faktiska utfallet och syftar till att identifiera och analysera avvikelser för åtgärd, skapa underlag 
för framtida budgetar, utkräva ansvar och personligt åtagande hos de anställda, utgöra grund 
för belöningssystem samt fungera som informations- och diskussionsunderlag (Ax m.fl., 2009). 
Vidare hävdar Ax m.fl. (2009) att budgetuppföljningen är den viktigaste fasen i 
budgetprocessen, på grund av att den kan främja organisatoriskt lärande. Genom att följa upp 
avvikelser kan en organisation korrigera åtgärder av eventuella avvikelser, vilket i sin tur kan 
leda till framtida förbättringar. Dock poängterar författarna att en förutsättning för framtida 
förbättringar är ett gott diskussionsklimat inom vilket avvikelser diskuteras, i termer av vad 
som kan ha varit den utlösande faktorn till avvikelsen. I praktiken utgörs således 
budgetuppföljningen av diskussioner, snarare än enbart rapporter kring avvikelser. Dock 
poängterar författarna att budgetrapporter är ett viktigt underlag för de möten som sätts upp för 
budgetuppföljningen. I det praktiska arbetet kring budgetuppföljningen poängterar även 
författarna vikten av att vara selektiv, där endast de viktigaste posterna diskuteras.  
 
Att budgetuppföljningen även skapar ett personligt åtagande hos medarbetarna, där varje 
avdelning ansvarar för att hålla sig inom ramen för den budget som satts upp, skapar 
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förutsättningar för att organisationsmedlemmarna agerar i enlighet med organisationens mål 
(Ax m.fl., 2009). Varje del av budgeten knyts till en ansvarig inom organisationen, i syfte att 
säkerställa att problem åtgärdas. Detta går i linje med Greves (2011) resonemang kring att större 
företag främst använder budgeten som ett verktyg för ansvarsstyrning. Det är avvikelserna i 
budgeten som ligger till grund för ledningens utvärdering av organisationsmedlemmarnas 
prestationer och utvärderingen kan fungera som ett belöningsincitament (Greve, 2011). Att 
känna ett ansvar i budgetarbetet kan således leda till att medarbetarna till varje pris vill hålla 
sig inom ramen för budgeten, då dessa får stå till svars för eventuella negativa avvikelser. Att 
budgetuppföljningen även syftar till att vara en grund för belöningssystem kan även skapa ett 
personligt åtagande hos medarbetarna, där utvärderingen kan fungera som incitamentsystem i 
termer av att ge bonus vid överträffande av budgetmål. Det sista steget i budgeteringsprocessen 
är budgetanalys, vilken innebär att eventuella avvikelser analyseras (Ax m.fl., 2009). Greve 
(2011) beskriver budgetanalysen som en aktivitet i budgetuppföljningen, där syftet med 
analysen är att identifiera orsaker till problemet, samt vilka anpassnings- eller 
korrigeringsåtgärder som eventuellt behöver göras.  
 
En av de viktigaste anledningarna till att företag utvecklar och använder sig av budgetar är att 
dessa hjälper organisationer att styra och hantera verksamheten (Forrester & Adams, 1997). 
Traditionellt har budgeten således setts som ett medel för att utifrån ett ledningsperspektiv 
uppnå kontroll över aktiviteter som utförs på lägre nivåer inom organisationen genom ett 
huvudsakligt nedåtriktat informationsflöde (Covaleski & Dirsmith, 1983). Hansen och Van der 
Stede (2004) framhåller fyra anledningar till att företag budgeterar. Dessa är utvärdering av 
prestation, kommunikation av mål, formulering av strategi samt operativ planering. 
Budgeteringen är även ett viktigt styrverktyg i organisationer, då den möjliggör 
ansvarsfördelning och kontrollerar prestationer (Ax m.fl., 2009). Budgeten är framförallt viktig 
i stora företag, där de flesta större företagen ser budgetprocessen som ett av sina viktigaste 
arbeten (Ax m.fl., 2009). Detta på grund av att budgetarbetet skapar en insyn i verksamheten 
och bidrar till en bättre kommunikation både vertikalt och horisontellt mellan olika avdelningar 
(Ax m.fl., 2009). Även Hansen och Van der Stede (2004) framhåller vikten av kommunikation 
mellan ledning och övriga organisationsmedlemmar och anser att kommunikationen utgör en 
nyckelaspekt i budgetarbetet.  
 

2.1.2 Levers of control 
Som tidigare påvisats utgör information en central aspekt i MCS. Informationen som 
framkommer utifrån olika MCS-verktyg kan i sin tur användas på olika sätt beroende på vad 
ledningen vill uppnå. Det är med grund i detta som Simons (1995) utvecklar ramverket Levers 
of Control som behandlar just hur en företagsledning kan använda MCS för att implementera 
och förnya strategi. Simons (1995) bidrar därmed till att utveckla det tidigare nämnda command 
and control-perspektivet på MCS, vilket enligt författaren enbart fokuserar på att verksamheten 
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styrs med grund i agentteorin1. Simons (1995) menar att organisationer istället bör förlänga det 
tidigare command and control-perspektivet på MCS till ett innovation and control-perspektiv. 
 
Utvecklingen av Levers of Control grundar sig i en kritik av tidigare modeller inom litteraturen 
kring MCS, vilka enligt Simons (1995) inte varit anpassningsbara till förändringar i miljön. 
Ramverket har i sin tur blivit ett av de mest väletablerade i litteraturen kring användningen av 
MCS. Detta visar sig framförallt i Martyn, Sweeney, och Curtis (2016) litteraturgenomgång 
över de empiriska studier som haft sin utgångspunkt i Simons (1995) ramverk under åren 1990 
till 2014. Hur dessa studier använt ramverket varierar, men merparten av dessa studier har varit 
av kvalitativ karaktär. Utifrån den forskning som haft sin utgångspunkt i Simons (1995) har 
ramverket visat sig vara lämpligt för att analysera ett företags användande av olika styrsystem 
som ett paket, men även för att undersöka användningen av specifika komponenter av MCS i 
specifika kontexter. Martyn m.fl. (2016) menar vidare att den senare typen av studier ger insikt 
kring vilken roll den diagnostiska och interaktiva användningen av MCS har i praktiken. Detta 
ramverk är således lämpligt att använda för att studera vilken betydelse företags användning av 
styrsystem spelar för olika organisatoriska kapabiliteter, såsom exempelvis organisatoriskt 
lärande. 
 
Simons (1990) poängterar att nästan alla organisationer har liknande MCS, där budgeten är ett 
vanligt exempel och är det mest välanvända styrverktyget i praktiken (Bisbe & Oatley, 2004). 
Dock finns det tydliga skillnader i hur budgeten används av den högsta ledningen och Simons 
(1995) menar att den dels kan användas diagnostiskt, dels interaktivt. Vanligtvis används ett 
företags MCS diagnostiskt, men ledningen kan även ta ett beslut kring i vilken utsträckning 
styrningen även ska användas interaktivt (Simons, 1990). Nedan följer en beskrivning av en 
diagnostisk styrning och interaktiv styrning, samt hur litteraturen skiljer på en diagnostisk och 
interaktiv användning av en budget. 
  
2.1.2.1 Diagnostiska styrsystem 

Diagnostiska styrsystem beskrivs som grunden för traditionell styrning, vilka fokuserar på att 
säkerställa att organisationens förutbestämda mål uppfylls (Simons, 1995). Som antyds ovan 
kan ett företags MCS användas på olika sätt. Enligt Henri (2006) karaktäriseras en diagnostisk 
användning av MCS av att nyckeltal följs upp i syfte att identifiera avvikelser, samt korrigera 
och åtgärda dessa. Systemen har således förmågan att mäta utfallet av en process, har 
förutbestämda standarder som resultat kan jämföras mot och kan korrigera avvikelser från 
standarderna. Det som framförallt anses vara viktigt i styrsystem av denna karaktär är dess 
funktion och förmåga att kontrollera resultaten av underordnades beslutsfattande, och därmed 
säkerställa att mål uppfylls (Simons, 1995). Att kontrollera och övervaka resultat benämns i 
litteraturen som resultatstyrning (Ouchi, 1977; Mintzberg, 1979; Merchant, 1985). 

                                                
1 Agentteori är en teoribildning inom managementforskning som baseras på en relation mellan en principal (överordnad) och 
en agent (underordnad). Kärnan i teorin är att principalen delegerar uppgifter och ansvar till agenten. De problem som 
agentteorin medför är att denna grundar sig i att underordnade inte alltid är benägna att agera i enlighet med de organisatoriska 
målen och att människan således behöver styras och övervakas (Eisenhardt, 1989b). 
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Diagnostiska styrsystem har detta angreppssätt och fokuserar således styrningen mot resultat- 
och måluppfyllelse.  
 
De mål företag sätter upp grundar sig i den valda strategin. Genom att analysera strategin och 
målen kan så kallade kritiska framgångsfaktorer identifieras (Simons, 1995). De kritiska 
framgångsfaktorerna utgör en sorts operationalisering av de uppsatta målen och är således 
faktorer som behöver vara uppfyllda för att företag ska lyckas med den specifika strategin. De 
kritiska framgångsfaktorerna utgörs i sin tur av olika typer av mått som direkt mäter olika delar 
av verksamheten och avgör därmed huruvida de kritiska framgångsfaktorerna, målen och 
strategin uppfylls eller inte. Annars är exempelvis budgetar och olika lönsamhetsmått exempel 
på typiska diagnostiska styrsystem (Simons, 1995). Kvaliteten på dessa utgörs av förmågan att 
knyta an utförda prestationer till satta standarder och möjligheten till att utföra åtgärder då 
eventuella avvikelser uppstått (Østergren, 2009). Dock poängterar Simons (1995) att 
resultatmåtten inte enbart behöver vara finansiella, utan kan även behandla icke-finansiella 
dimensioner. Ett exempel är Kaplans och Nortons (1992) balanserade styrkort som dels 
innefattar finansiella mått, dels mått gällande kunder, interna processer, innovation och lärande.  
 
Som nämnts ovan utgör budgetar exempel på ett diagnostiskt styrsystem. Abernethy och 
Brownell (1999) påstår att budgeten i stor utsträckning används diagnostiskt, då den möjliggör 
utvärdering av prestation och inkluderar utdelning av ansvar till olika organisatoriska 
funktioner eller medlemmar. Samtidigt innebär den diagnostiska styrningens fokus på 
resultatansvar en frihet för underordnade i hur resultat ska uppnås. Annorlunda uttryckt bygger 
styrningen på frihet under ansvar, vilket grundar sig i ledningens begränsade uppmärksamhet. 
Simons (1995) benämner detta som management-by-exception och menar att ledningen 
engagerar sig i styrningen vid målsättning, regelbundna uppdateringar och 
avvikelserapporteringar samt vid uppföljning av betydande avvikelser.  
 
Det finns även empirisk forskning som bland annat visar på hur den diagnostiska styrningen tar 
sig uttryck i empirin. Østergren (2009) undersöker exempelvis i sin empiriska studie i vilken 
utsträckning MCS används diagnostiskt och fann att de företag som betonar denna typ av 
användning fokuserar på de finansiella resultaten, konkurrens och autonoma avdelningar. Även 
Mundy (2010) utför en empirisk studie där hon undersöker det europeiska huvudkontoret för 
ett framgångsrikt multinationellt företag för finansiella tjänster. Författaren identifierar en 
traditionell kontrollerande diagnostisk användning av MCS i företagsledningens 
kommunikation till mellancheferna. Den diagnostiska användningen kom till uttryck genom att 
ledningen använde sig av rapporter för strategiplanering för att kommunicera en överblick över 
varje enskilt projekt som skulle genomföras, innehållande riktlinjer för kostnadskrav, viktiga 
delresultat samt en tidsram. Det påträffades även i Mundy’s (2010) studie att ledningen 
tillsammans med mellancheferna undersökte och diskuterade viktiga avvikelser från de 
uppsatta planerna, vilket enligt författaren utgör en diagnostisk process. 
 
Som nämnts tidigare är grunden i Simons (1995) Levers of Control hur MCS används. Greve 
(2011) diskuterar exempelvis hur en diagnostisk användning tar sig uttryck i ett företags 
budgetprocess. På ett företags olika avdelningar kan det faktiska utfallet jämföras med det 
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budgeterade, där eventuella avvikelser rapporteras till avdelningschef vars ansvar blir att vidta 
åtgärder för det avvikande resultatet (Greve, 2011). Denna typ av användning syftar således till 
att bekräfta att allting går enligt plan och en budget som används i ett sådant syfte karaktäriserar 
en diagnostisk användning (Greve, 2011).  
 
2.1.2.2 Interaktiva styrsystem 

I kontrast till den ovan beskrivna diagnostiska användningen av MCS står den interaktiva 
användningen. Simons (1995: 95) beskriver interaktiva styrsystem som ”the formal 
information systems managers use to involve themselves regularly and personally in the 
decision activities of subordinates”. Som beskrivningen antyder har den interaktiva 
användningen funktionen att hjälpa företagsledningar att få organisationen att hitta lösningar 
på de strategiska osäkerheter som kan uppstå. De strategiska osäkerheterna specificeras utifrån 
den strategi ett företag valt, men skiljer sig från de ovan diskuterade kritiska 
framgångsfaktorerna i och med sitt mer övergripande perspektiv (Simons, 1995). De strategiska 
osäkerheterna kan medföra att förverkligandet av ett företags vision går om intet. Två exempel 
är förändringar i teknologi och digitalisering, vilka båda kan leda till att ett företags strategi 
förlorar sin konkurrenskraft. Detta kan resultera i frågor som berör huruvida företag kan 
anpassa sig till förändringen, om företag i fortsättningen kommer vara en ledare eller följare 
inom området eller om företag helt behöver byta strategi. Syftet med en interaktiv användning 
är således att möjliggöra förändring och anpassning till nya förutsättningar (Greve, 2011). 
Utöver detta kan det även finnas osäkerheter kring hur ett företag ska uppnå den redan satta 
strategin. Dessa frågor väcks genom en dialog mellan över- och underordnade. Den interaktiva 
användningen skiljer sig således från den diagnostiska i sin funktion att integrera över- och 
underordnade i organisationen. I kontrast till den diagnostiska användningen kräver den 
interaktiva användningen regelbunden uppmärksamhet från chefer på alla organisatoriska 
nivåer för att finna svar på dessa typer av frågor (Fisher, 1995).  
 
Genom en interaktiv användning av styrsystem kan en dialog skapas mellan de hierarkiska 
nivåerna och inspirera till sökandet efter möjligheter och lärande, vilket i sin tur syftar till att 
förnya de redan befintliga strategierna, eller helt enkelt ersätta dessa (Simons, 1995). Syftet 
med den interaktiva användningen är att utmana underliggande antaganden och handlingsplaner 
som driver den organisatoriska verksamheten (Mundy, 2010). Interaktionen sker från den 
högsta ledningen och ned till de underordnade som på något sätt har en kontakt med, och 
därmed kan bidra med observationer kring, de strategiska osäkerheter organisationer ställs 
inför. Den interaktiva användningen kännetecknas således av att ledningen informeras kring 
oförutsedda förändringar som de underordnade möter i den dagliga verksamheten. Detta gör att 
underordnade, från olika hierarkiska nivåer, behöver diskutera med sina underordnade kring 
dessa frågor. Detta medför att denna användning karaktäriseras av att stora delar av 
organisationen inkluderas i beslutsfattandet (Simons, 1995). 
 
Likt den diagnostiska användningen av MCS finns det även empiriska studier som intresserat 
sig för den interaktiva användningen av MCS. I dessa studier har bland annat en jämförelse 
mellan en diagnostisk och interaktiv användning gjorts (Abernethy & Brownell, 1990; Henri, 
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2006; Mikes, 2009; Widener, 2007; Østergren, 2009). I dessa studier har olika komponenter av 
MCS varit i fokus, däribland riskhantering och budgetar (Østergren, 2009; Mikes, 2009). Mikes 
(2009) undersöker exempelvis hur processer för riskhantering hos två banker blir en del av 
styrningen. Studien visar på att en process för riskhantering som används interaktivt 
uppmärksammar de möten där icke-finansiella risker diskuteras, vilket i sin tur påverkar 
ledningens beslutsfattande. Även Østergrens (2009) studie fokuserar på den interaktiva 
användningen av styrsystem och gör en jämförelse av budgetanvändningen i två vårddistrikt i 
Norge. Resultaten i studien visar på att de vårddistrikt som använde sin budget interaktivt 
prioriterade samarbete och interaktion mellan de olika sjukhusen, vilket ökade dialogen i 
distriktet. Den interaktiva användningen innebar även att distriktet arbetade mer intensivt med 
olika former av uppföljningsaktiviteter av budgeten. Aktiviteterna kontrollerades således via 
dialog och möten, snarare än utifrån olika prestationsmått. Även Abernethy och Brownell 
(1999) undersöker en interaktiv användning av budgeten empiriskt och visar på att en 
framträdande aspekt i denna är interaktionen mellan över- och underordnade. Författarna menar 
att interaktionen inte enbart har att göra med budgetuppställandet, utan även att en dialog skapas 
kring anledning till utfall, vilka åtgärder som bör vidtas utifrån det givna utfallet samt huruvida 
åtgärder överhuvudtaget ska vidtas. Detta går i linje med Greves (2011) resonemang som 
hävdar att den interaktiva användningen av budgeten, i kontrast till den ovan beskrivna 
diagnostiska användningen, syftar till att ifrågasätta den nuvarande ordningen snarare än att 
bekräfta att allt går enligt plan. Detta kan tas i uttryck genom att budgetmålets rimlighet 
ifrågasätts, snarare än själva avvikelsen mot budgetmålet. 
 

2.2 Organisatoriskt lärande 

2.2.1 Beskrivning av begreppet 
Då denna studie syftar till att öka vår förståelse för MCS roll för det organisatoriska lärandet 
krävs en beskrivning av vad organisatoriskt lärande är. Enligt Örtenblad (2004) är 
organisatoriskt lärande ett komplext och mångfacetterat begrepp. Det finns således många olika 
beskrivningar av begreppet och en rad olika forskare inom denna litteratur har försökt reda ut 
vad organisatoriskt lärande är (Argote & Miron-Spektor, 2011; Argyris & Schön, 1978; Fiol & 
Lyles, 1985; Senge, 1990). Organisatoriskt lärande har i tidigare litteratur även studerats utifrån 
olika perspektiv, dimensioner och nivåer, vilket bidragit till begreppets komplexitet. Att 
organisatoriskt lärande kan ha många olika utgångspunkter kan vara en bidragande faktor till 
att det inte råder konsensus kring begreppet.  
 
Organisatoriskt lärande har bland annat beskrivits som den process där handlingar förbättras 
genom bättre kunskap och förståelse för ett visst fenomen (Fiol & Lyles, 1985). Enligt Fiol och 
Lyles (1985) är organisatoriskt lärande en integrerad del i en organisations strategiska 
planeringsprocess för att kunna anpassa organisationen till förändringar i miljön. Termer såsom 
förändring, anpassning och lärande är således frekvent förknippade med processen i vilken 
organisationer inställer sig till förändringar i omvärlden (Fiol & Lyles, 1985). Dock framhåller 
författarna problematiken kring att dessa termer haft olika innebörd och inte använts 
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konsekvent i tidigare litteratur, vilket kan vara en bidragande faktor till komplexiteten och de 
många olika tolkningar som återfinns av begreppet. Friedman, Lipshitz & Overmeer (2001: 
757) beskriver organisatoriskt lärande som “a process of inquiry through which members of an 
organization develop shared values and knowledge based on past experiences of themselves 
and of others”. Vidare beskrivningar av organisatoriskt lärande återfinns i Chenhall (2005) som 
refererar till organisatoriskt lärande som ett koncept där organisationer skapar informations- 
och kunskapsplattformar, på vilka lärande kan utvecklas. 
 
Huvuddragen i de ovan nämnda beskrivningarna av organisatoriskt lärande är att det är en 
ständigt pågående process, där målet är att utveckla den befintliga kunskapen i en organisation. 
Organisationen har i sin tur en uppgift att generera plattformar på vilka organisatoriskt lärande 
kan genereras. Trots den tidigare diskuterade komplexiteten kring begreppet är således den 
grundläggande kärnan i beskrivningarna att organisatoriskt lärande är någon form av förändring 
som uppstår genom att organisationen anskaffar nya erfarenheter (Argote & Miron-Spektor, 
2011). För att ytterligare klargöra konceptet kring organisatoriskt lärande kan begreppet dels 
ses som en oberoende variabel, dels en beroende variabel (Ellis & Shpielberg, 2003). De studier 
som ser organisatoriskt lärande som en oberoende variabel refererar till organisatoriskt lärande 
som en process i termer av olika organisatoriska aktiviteter, strukturer, procedurer eller 
strategier som implementerats i organisationen i syfte att generera lärande bland 
organisationens medlemmar (Huber, 1991; Lipshitz, Popper & Oz, 1996). Med andra ord är 
detta de processer som en organisation institutionaliserat med avsikt att generera lärande. De 
studier som istället ser organisatoriskt lärande som en beroende variabel fokuserar istället på 
resultatet av den denna process (Lewitt & March, 1988; Cyert & March, 1963). Denna studie 
går i linje med den förstnämnda synen på organisatoriskt lärande som en process. Detta på 
grund av att processen för organisatoriskt lärande har likheter med MCS som också består av 
formella procedurer i organisationen. Huber (1991) beskriver denna process utifrån ett 
informationsperspektiv och framhåller att organisatoriskt lärande är en informationsprocess, 
vilken bygger på att organisationsmedlemmarna anskaffar, sprider, tolkar och lagrar 
information. Utifrån denna beskrivning involverar det organisatoriska lärandet ett slags 
systemtänk, där organisationen utvecklar system för att anskaffa, sprida, tolka och lagra 
information från organisatoriska erfarenheter. Huber (1991) benämner dessa som 
organizational learning constructs och nedan följer en beskrivning av respektive konstruktion. 
 
Informationsanskaffning i en organisation innebär att någon av organisationsmedlemmarna 
anskaffar information som anses vara potentiellt användbar för organisationen. Huber (1991) 
menar att att informationsanskaffningen bland annat utgörs av en process där iakttagande eller 
sökande av information kring organisationens miljö eller prestationer äger rum. Sökandet efter 
information innebär ett fokuserat sökande efter lösningar på specifika problem och 
prestationsövervakning. Informationsspridning utgörs av processen där information från olika 
källor delas, vilket i sin tur avgör om organisatoriskt lärande uppstår och hur brett lärandet blir 
(Huber, 1991). En organisation är inte alltid medveten om vilken kunskap som finns eller var 
denna finns och Huber (1991) framhåller således att spridningen av denna kunskap leder till att 
organisationen lär sig. Informationstolkning utgörs av en process där information ges mening 
och där en gemensam förståelse skapas (Daft & Weick, 1984). En gemensam, fullständig, 
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förståelse kan enligt Huber (1991) i sin tur leda till ökat eller minskat samarbete i organisationen 
beroende på vad innehållet i förståelsen utgörs av. Informationslagring är de tillvägagångssätt 
organisationer använder sig av för att lagra kunskap för framtida användning (Huber, 1991). 
Lärandet som sker utifrån erfarenheter i en organisation behöver i sin tur lagras och 
upprätthållas i rutiner (Levitt & March, 1988). De informations- och kunskapsplattformar som 
Chenhall (2005) refererar till kan således främja de olika organizational learning constructs 
som beskrivits ovan.  
 

2.2.2 Hur organisatoriskt lärande uppstår 
Som antyds ovan har tidigare litteratur kring organisatoriskt lärande visat på en rad olika 
beskrivningar. Ytterligare en omdiskuterad fråga kring organisatoriskt lärande är vem det är 
som lär sig, där en central debatt inom litteraturen är relationen mellan det individuella och det 
organisatoriska lärandet. Enligt Argyris och Schön (1978) krävs ett individuellt lärande för att 
organisatoriskt lärande ska vara möjligt. Således är den enskilda individens lärande av stor vikt 
för organisationen. Dock poängterar Argyris och Schön (1978) att det individuella lärandet inte 
är samma sak som organisatoriskt lärande, och belyser således vikten av att göra en distinktion 
mellan individuellt och organisatoriskt lärande. Som en förlängning av detta konstaterande 
framhåller Popper och Lipshitz (1998) att organisatoriskt lärande är mer komplext än att det 
endast skulle vara summan av det individuella lärandet, trots att förutsättningen för 
organisatoriskt lärande grundar sig i det individuella lärandet. Debatten kring vem som lär sig 
och att det individuella lärandet inte kan likställas med organisatoriskt lärande grundar sig i 
antagandet om att lärande är ett mänskligt attribut, och det blir därmed problematiskt att 
applicera detta mänskliga attribut på en icke-mänsklig organisation (Lipshitz, Popper & 
Friedman, 2002; Popper & Lipshitz, 2000).  
 
Utifrån ovanstående diskussion kring organisationer som icke-mänskliga krävs det således att 
lärandet sprids inom organisationen för att möjliggöra att det individuella lärandet även blir 
organisatoriskt (Liu, 2014). Det individuella lärandet blir organisatoriskt genom att individens 
lärdomar formellt och informellt institutionaliseras i organisationen som regler, rutiner, 
standarder och normer (Mahler, 1997). Som konstaterats tidigare har organisationer således ett 
behov av att utveckla olika system som fångar inlärningen hos organisationsmedlemmarna, för 
att därmed få det individuella lärandet att övergå till i organisatoriskt (Mahler, 1997). För att 
reda ut problematiken kring överföringen mellan det individuella och organisatoriska lärandet 
gör Lipshitz, Popper och Friedman (2002) ett försök att konkretisera begreppet och framhåller 
att organisationer måste inneha konkreta organisatoriska lärandemekanismer (OLMs). I 
följande sektion återges en djupare beskrivning av författarnas konkretisering av organisatoriskt 
lärande som OLMs.  
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2.2.3 Organisatoriska lärandemekanismer 
Lipshitz, Popper och Friedman (2002) gör en distinktion mellan lärande i organisationer (eng. 
learning-in-organizations) och lärande av organisationer (eng. learning-by-organizations). 
Denna distinktion grundar sig i ovan förda resonemang kring att individuellt lärande inte kan 
likställas med organisatoriskt lärande. För att det individuella lärandet ska bli organisatoriskt 
krävs olika roller, procedurer och funktioner som underlättar för organisationsmedlemmarna 
att systematiskt samla, analysera, lagra och sprida relevant information för sin egen och andras 
prestationer (Lipshitz, Popper & Friedman, 2002). Med andra ord måste organisationen 
implementera OLMs för att organisatoriskt lärande ska kunna äga rum (Lipshitz, Popper & 
Friedman, 2002). 
 
OLMs beskrivs som “institutionalized structural and procedural arrangements that allow 
organizations to collect, analyze, store, disseminate, and use systematically information that is 
relevant to their and their members performance” (Popper & Liphitz, 2000: 184). Annorlunda 
uttryckt är OLMs implementerade lärandemekanismer, genom vilka organisationsmedlemmar 
kan reflektera, revidera, utveckla och sprida sin kunskap med målet att möjliggöra att det 
individuella lärandet ska övergå i organisatoriskt lärande. Som tidigare nämnts är förmågan att 
kunna generera lärande av stor vikt för dagens organisationer, då förmågan att skapa och sprida 
ny kunskap är avgörande för att kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden. På samma sätt 
som kunskap ses som essentiell för lärandet i en organisation är OLMs viktiga för 
anskaffningen, spridningen, tolkningen och lagringen av denna kunskap (Oliver, 2005). Enligt 
Popper och Lipshitz (2000) kan organisationer institutionalisera OLMs för att underlätta för 
organisationens medlemmar att samla och sprida ny kunskap, samt revidera den befintliga 
kunskapen. Det är således genom dessa mekanismer som den individuella kunskapen ges 
möjlighet för att generera organisatoriskt lärande. OLMs är således de system och faktiska 
aktiviteter som implementerats i syfte att underlätta organisatoriskt lärande (Lipshitz, Popper 
& Friedman, 2002).  
 
Denna studie utgår från Popper och Lipshitz (1998) konkretisering av organisatoriskt lärande, 
i termer av de strukturella och procedurella arrangemang som möjliggör anskaffning, tolkning, 
spridning och lagring av information mellan individer i organisationen. Studien refererar till de 
medvetna, planerade och påtagliga funktioner inom organisationen som möjliggör 
organisatoriskt lärande. Vidare återfinns det i OLM-litteraturen tre olika former av OLMs: 
kognitiva, strukturella och procedurella, vilka beskrivs i det följande.  
 
 
2.2.3.1 Olika former av organisatoriska lärandemekanismer 

Som nämnts ovan är det av vikt att organisationer implementerar OLMs för att kunna generera 
organisatoriskt lärande. Att dessa mekanismer går i linje med organisationens mål, kultur och 
kontext är också någonting som måste beaktas vid utformandet av mekanismerna (Coghlan, 
Shani & Rooth, 2016). Trots att det finns en rad olika utformningar av dessa mekanismer 
belyser Coghan m.fl. (2016) några konstruktionskrav för att dessa ska kunna möjliggöra 
organisatoriskt lärande. Exempel på dessa är olika forum som möjliggör spridning av idéer där 



 
17 

alla organisationsmedlemmar inkluderas, processer som främjar ständiga dialoger mellan 
organisationsmedlemmar, införandet av olika verktyg och metoder som främjar lärande samt 
mål och riktlinjer som beskriver vägen för inlärningsansträngningarna. Vidare klassificerar 
Shani och Docherty (2003) dessa OLMs utifrån tre kategorier: kognitiva-, strukturella-, och 
procedurella lärandemekanismer.  
 
De kognitiva lärandemekanismerna är bärare av språk, värderingar, begrepp och symboler för 
att skapa en utvecklad förståelse och nya organisatoriska möjligheter. Dessa mekanismer spelar 
en viktig roll i att skapa en gemensam förståelse för exempelvis prioriteringar och systemets 
karaktär. Språket ger individer i en organisation möjligheten att forma sina egna tankar, vilka 
därefter kan överföras till andra individer. De kognitiva mekanismerna är således viktiga för att 
skapa en gemensam förståelse bland organisationens medlemmar. Mitki, Shani och Stjernberg 
(2008) fann exempelvis i sin empiriska studie att dessa mekanismer spelar en viktig roll i att 
åstadkomma mål och prioriteringar inom den studerade organisationen.  
 
De strukturella lärandemekanismerna refererar till de organisatoriska, fysiska arbetssystem 
som institutionaliserats i syfte att underlätta lärande, i termer av att de möjliggör 
informationsöverföring mellan individ och organisation (Cirella, Canterino, Guerci & Shani, 
2016). Dessa mekanismer är således separata organisatoriska strukturer vars syfte är att 
underlätta lärandet (Roth, Shani & Leary, 2007). OLMs inom denna kategori inkluderar enheter 
som möjliggör tillgång till information, i termer av lämpliga organisationsutrymmen och olika 
funktioner som stödjer lärande i form av exempelvis utbildning och coachning (Cirella m.fl., 
2016). Exempel på strukturella mekanismer är kommunikationskanaler, feedbackkanaler, 
databaser, intranät, dokumentdelningssystem samt sidostrukturer för att möjliggöra lärande 
mellan organisationens olika enheter (Coghlan m.fl., 2016; Roth, m.fl., 2007). Vidare fann 
Schechter och Feldman (2009) i sin empiriska studie att olika former av möten kan fungera som 
större strukturella lärandemekanismer. Genom att arrangera olika forum för möten skapas 
således möjligheter för att organisatoriskt lärande kan genereras, i termer av att information kan 
anskaffas, spridas och tolkas mellan organisationsmedlemmarna. Genom dessa forum 
upprätthålls en bra och kontinuerlig kontakt, vilket främjar lärandet på ett positivt sätt genom 
att det skapar en god atmosfär som genererar gemensamt lärande bland medarbetarna. Här 
spelar ledningen en viktig roll, genom att implementera de forum och de mötesplatser som 
skapar förutsättningar för lärande. Denna OLM kan även länkas samman med vikten av dialog 
som Dixon (1996) belyser. De strukturella lärandemekanismerna möjliggör samarbete och 
dialog, vilket krävs för kollektiv utveckling och för att lärandet ska kunna spridas i 
organisationen (Dixon, 1996). Dialog skapar således förutsättningar för att det individuella 
lärandet ska övergå i organisatoriskt och genom olika former av formella möten kan individer 
sprida och analysera information inom organisationen, och därmed bredda sina kunskaper och 
lärdomar. Mitki m.fl. (2008) fann exempel på strukturella lärandemekanismer i sin empiriska 
studie, i termer av skapandet av nya kommunikationskanaler och informella och formella forum 
som skapar möjlighet för gemensam utforskning och diskussion mellan kollegor. 
 
De procedurella lärandemekanismerna utgörs av de regler, rutiner, metoder och verktyg som 
institutionaliserats i organisationen i syfte att främja och stödja organisatoriskt lärande (Shani 
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& Docherty, 2003). Exempel på procedurella mekanismer är olika utvärderings- och 
återkopplingsmetoder (eng. debriefing eller post-reviews), vilka kan beskrivas som after-
action-metoder som institutionaliserats i organisationen i syfte att stödja lärandet (Lipshitz, 
Popper & Friedman, 2002). Dessa återkopplingstillfällen är formella recensioner kring ett 
avslutat arbete som syftar till att utvärdera, rapportera och identifiera vad som varit 
framgångsrikt och vad organisationen misslyckats med (Lipshitz, Popper & Friedman, 2002; 
von Zedtwitz, 2003). Denna OLM kan ge indikationer på vilka lärdomar som kan dras från den 
utförda uppgiften och skapar därmed förutsättningar för organisatoriskt lärande och kan 
förbättra framtida arbetsuppgifter (von Zedtwitz, 2003). Ytterligare exempel på en OLM av 
denna karaktär är periodiska recensioner och utvärderingar (Somech & Drach-Zahavy, 2004), 
samt användningen av enkäter (Beaulieu, Roy & Pasquero, 2002). Enkäter kan fungera som en 
procedurell lärandemekanism genom att de gör det möjligt för organisationen att reagera och 
förändra sin strategiska inriktning (Beaulieu m.fl. 2002).  
 

2.3 MCS och organisatoriskt lärande 
Hittills har en övergripande presentation av de två litteraturerna MCS och organisatoriskt 
lärande presenterats. Som tidigare nämnts kritiserar Simons (1995) det kontrollerande 
perspektivet av MCS och betonar därmed vikten av en styrning som även främjar innovation 
och lärande. Detta har medfört att ett ökat intresse kring MCS roll för det organisatoriska 
lärandet har vuxit fram (Abernethy & Brownell, 1999; Batac & Caracuss, 2009; Chenhall, 
2005; Henri, 2006; Widener, 2007; Kloot, 1997). Utifrån en genomgång av litteraturen finns 
både teoretiskt och empiriskt stöd för att MCS och dess användning kan främja respektive 
hindra organisatoriskt lärande, vilket kommer att presenteras i denna sektion. 
 
En av de första att empiriskt studera MCS roll för det organisatoriska lärandet var Kloot (1997). 
Med stöd i tidigare forskning identifierar författaren olika karaktäristika hos MCS som kan 
sammankopplas till de olika organizational learning constructs som Huber (1991) framhåller. 
Utifrån sin empiriska studie visar Kloot (1997) på karaktäristika hos MCS som främjar det 
organisatoriska lärandet i en organisation. Resultatet visar på att organisatoriskt lärande främjas 
bland annat genom att finansiell information görs lättillgänglig, bonussystem uppmuntrar 
kreativitet och risktagande, processer institutionaliseras för att uppmuntra delaktighet i 
beslutsfattandet samt att tränings- eller utvecklingsprogram återfinns i styrningen. Som tidigare 
nämnts utgör Henris (2006) studie ytterligare empiriskt stöd för att MCS skulle ha en betydande 
roll för det organisatoriska lärandet. Henri (2006) använder sig av Simons (1995) ramverk och 
finner stöd för att den interaktiva användningen av MCS främjar lärandet. Detta på grund av 
den interaktiva användningens fokus på strategiska prioriteringar och stimulering av dialog. 
Simons (1995) visar på att den interaktiva användningen av MCS främjar organisatoriskt 
lärande genom att interaktion mellan organisationsmedlemmar stimuleras och barriärer mellan 
högsta ledningen och underordnade bryts ned. Wideners (2007) empiriska resultat visar även 
på att en diagnostisk användning av MCS främjar organisatoriskt lärande, vilket även Shurafa 
och Mohamed (2016) understryker. Detta bekräftar Argyris (1977) resonemang kring att en 
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diagnostisk användning ger ledningen information om resultat som inte uppnått förväntningar, 
vilket enligt författaren utgör en viss form av lärande. 
 
Som även nämnts tidigare finner Henri (2006), i kontrast till Widener (2007) och Shurafa och 
Mohamed (2016), att en diagnostisk användning av MCS har en negativ effekt på det 
organisatoriska lärandet. Detta grundar sig i att den diagnostiska användningen skapar 
begränsningar då den syftar till att säkerställa att mål uppfylls och att order efterföljs. Vidare 
skapar den diagnostiska användningen starkt strukturella kommunikationskanaler och 
underminerar funktionsöverbryggande samarbeten, vilket i sin tur begränsar informationsflödet 
i organisationen och hämmar lärandet. Även Hames (1994) och Millers (1993) tidigare 
beskrivna resonemang kring att MCS bidrar till organisatorisk tröghet och yrkesroller med 
strikta befogenheter understryker MCS roll som hindrande för det organisatoriska lärandet. 
 
Mer specifikt har även litteraturen kring MCS fokuserat på vilken roll budgeten har för det 
organisatoriska lärandet. Ett vanligt antagande inom litteraturen kring Management Accounting 
är att budgetar ofta används i ett diagnostiskt syfte (Abernethy & Brownell, 1999; Forrester & 
Adams, 1977), då de jämför resultat mot uppsatta standarder vilket möjliggör eventuella 
korrigerande åtgärder. I kontrast till den traditionella och kontrollerande användningen av 
budgeten för Burchell, Clubb, Hopwood och Hughes (1980) en diskussion kring att budgeten 
även kan användas som en dialog, lärandemekanism och idéskapare. Denna typ av användning 
går således i linje med det Simons (1995) beskriver som interaktivt användande. Abernethy och 
Brownell (1999) tar fasta på Burchells m.fl. (1980) resonemang och argumenterar för behovet 
av att undersöka budgetens interaktiva användning. Författarna genomför en empirisk studie 
och använder Simons (1995) ramverk för att göra en jämförelse mellan den diagnostiska och 
interaktiva användningen av just budgeten och finner stöd för att en interaktiv användning av 
budgeten skapar större förutsättningar för att organisatoriskt lärande ska äga rum. Detta på 
grund av att uppmärksamheten riktas mot strategiska prioriteringar, att dialog stimuleras samt 
att det finns en närhet mellan högsta ledningen och underordnade. Mer specifikt innefattar 
dialogen i den interaktiva användningen av budgeten diskussioner kring varför avvikelser 
uppstått och vilka åtgärder som kan vidtas (Abernethy & Brownell, 1999). I förlängningen 
bidrar detta även till att kunskap utvecklas i organisationen. Sammanfattningsvis behöver en 
budget inte enbart ses på det traditionella, diagnostiska och kontrollerande sättet, utan kan även 
ses som en mekanism för dialog, lärande och idéskapande i organisationer. 
 
Utifrån ovanstående litteraturgenomgång finns det således stöd för att både MCS generellt och 
budgeten specifikt har en betydande roll för organisatoriskt lärande, antingen som främjande 
eller hindrande. För att organisatoriskt lärande ska kunna uppstå krävs det således en kultur 
som förutsätter detta (Oliver, 2009). De ovan beskrivna OLMs som konceptualiserats av 
Lipshitz, Popper och Friedman (2002) kan fungera som bidragande faktorer för att skapa en 
sådan kultur som möjliggör för företag att anpassa sig till sin omvärld. Som tidigare nämnts 
hävdar Oliver (2009) att MCS kan fungera som en OLM, vilket även kan förväntas utifrån 
beskrivningarna av MCS och OLMs. 
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2.4 Teoretisk sammanfattning och studiens undersökningsmodell 
I den teoretiska referensramen har övergripande teorier presenterats gällande management 
control systems och organisatoriskt lärande. Studien utgår från Simons (1995: 5) beskrivning 
av management control systems som ”the formal, information-based routines and procedures 
managers use to maintain or alter patterns in organizational activities”. Detta på grund av att 
denna definition på ett konkret sätt beskriver begreppet och hur MCS kan studeras i praktiken. 
Vidare har den teoretiska referensramen presenterat två sätt på vilka MCS kan användas, dels 
en diagnostisk användning, dels en interaktiv användning. Det som främst skiljer dessa 
användningar åt är hur information används. En avgränsning mot en diagnostisk och interaktiv 
användning av styrsystem har gjorts, då det är dessa två användningar som visar på 
konflikterande empiriska resultat huruvida MCS främjar eller hindrar organisatoriskt lärande. 
Som tidigare nämnts görs även en avgränsning mot budgeten, med fokus på dess användning. 
 
När det kommer till litteraturen kring organisatoriskt lärande har denna i den teoretiska 
referensramen visat sig vara mångfacetterad och komplex, i termer av de många olika 
definitioner och beskrivningar som finns av begreppet. Denna studie utgår från Lipshitz, Popper 
och Friedmans (2002) beskrivning av organisatoriskt lärande som OLMs. OLMs beskrivs som 
“institutionalized structural and procedural arrangements that allow organizations to collect, 
analyze, store, disseminate and use systematically information that is relevant to their and their 
member’s performance” (Popper & Lipshitz, 1998). Som nämnts grundar sig detta val av 
definition i att OLM-litteraturen och MCS-litteraturen påminner om varandra och att Lipshitz, 
Popper och Friedmans (2002) resonemang kring OLM därmed fungerar väl i kombination med 
vad MCS är, samt hur de fungerar. 
 
Som presenterats i den teoretiska referensramen kan en budget användas dels diagnostiskt, dels 
interaktivt. Den diagnostiska användningen karaktäriseras bland annat av att mål upprättas och 
följs upp, att mål bryts ned samt att åtgärder vidtas vid eventuella avvikelser. I en kombination 
av OLM-litteraturen och teorin kring en diagnostisk användning av MCS, mer specifikt 
budgeten, återfinns kopplingen i att uppföljningen av mål och korrigering av eventuella 
avvikelser skulle kunna ses som metoder och verktyg för återkoppling och utvärdering. En 
diagnostisk användning av budgeten skulle således kunna fungera som det som i teorin beskrivs 
som en procedurell lärandemekanism, vilken utgörs av just återkopplings- och 
utvärderingsmetoder, samt periodiska recensioner i verksamheten (se cell 3 i figur 1). Den 
diagnostiska användningen av MCS kan även kopplas till OLM-litteraturen genom upprättandet 
och nedbrytning av mål. Detta på grund av att målsättningen kan skapa en gemensam förståelse 
för de prioriteringar som verksamheten har. Utifrån den teoretiska genomgången är det således 
rimligt att anta att den diagnostiska användningen av budgeten även skulle kunna fungera som 
det som i teorin beskrivits som en kognitiv lärandemekanism, då denna är viktig för att skapa 
just gemensam förståelse och ett gemensamt språk i organisationen (se cell 2 i figur 1).  
 
Vidare karaktäriseras den interaktiva användningen i sin tur av bland annat dialog, samarbete 
mellan hierarkiska nivåer, uppsamling av lokal kunskap samt inkluderande av underordnade i 
beslutsfattande. I en kombination med OLM-litteraturen är det således rimligt att anta att en 
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interaktiv användning av budgeten skulle kunna fungera som en strukturell lärandemekanism. 
Genom sin karaktär i att främja dialog och ta tillvara på lokal kunskap liknas den interaktiva 
användningen med den strukturella lärandemekanismen, vilken utgörs av institutionaliserade 
forum där information kan spridas i organisationer. I en budgetprocess, vilken fokuseras i 
studiens kontext, skulle detta kunna ta sig uttryck genom upprättade forum, där underordnade 
tillåts dela idéer med överordnade kring hur mål ska uppnås (se cell 4 i figur 1). 
 
Ovanstående resonemang representerar teoretiska förväntningar på att användningen av MCS 
skulle kunna fungera som en OLM, vilket även stöds av Oliver (2009). Förväntningarna består 
i att den diagnostiska och interaktiva användningen av MCS har aspekter som liknar de aspekter 
som återfinns i de olika kategorierna av OLMs. Utifrån teorin kan vi således konstatera att det 
torde finnas ett samspel mellan MCS och OLMs. Dock kan vi inte enbart utifrån den befintliga 
litteraturen skapa en förståelse för hur användningen av budgeten fungerar som en OLM. Att 
kombinera litteraturerna skapar således endast en förväntan på att användandet av budgeten 
skulle kunna fungera som en OLM, men vi saknar en djupare förståelse kring hur. Då syftet 
med denna studie är att skapa djupare förståelse för MCS roll för det organisatoriska lärandet, 
genom att undersöka hur användningen av MCS kan fungera som en OLM, ämnar studien fylla 
den kunskapslucka som identifierats utifrån en genomgång av teorin. Således syftar studien till 
att generera ny teori genom att utveckla nya begrepp. Dessa begrepp syftar i sin tur till att 
konkretisera hur användningen av MCS kan fungera som en OLM. 
 
Inom ramen för det studerade forskningsområdet kommer den teori som presenterats i detta 
kapitel att användas som ett stöd för tolkning och förståelse för de empiriskt framväxande 
resultaten. Teorin skapar således ett sammanhang och syftar till att fungera som en plattform 
för att kunna besvara studiens frågeställning. Teorin används som en grund för att dels 
kategorisera det empiriska materialet utifrån en diagnostisk och interaktiv användning, dels 
undersöka vad i det empiriska materialet som kan stödja anskaffning, spridning, tolkning och 
lagring av information. Denna plattform kan därmed fungera som ett stöd och en 
begreppsapparat för att utveckla ny kunskap och skapa en djupare förståelse kring MCS roll för 
det organisatoriska lärandet. Utifrån det empiriska materialet kan vi därefter utveckla den 
teoretiska begreppsapparaten och utveckla nya begrepp som sätter fingret på hur användningen 
av MCS kan fungera som en OLM. Inom ramen för den teori som presenterats skapas således 
förutsättningar för att låta begrepp växa fram utifrån det empiriska materialet, vilket även 
kommer att prägla hur de empiriska resultaten presenteras. Nedan följer en visualisering av den 
undersökningsmodell som ligger till grund för studiens genomförande. 
Undersökningsmodellen ämnar visa på vilka förväntningar som framkommit i den befintliga 
litteraturen kring MCS och OLMs samt visuellt beskriva vad studien syftar till att undersöka 
och därmed skapa en förståelse för studiens upplägg. Modellen beskriver hur de olika 
aspekterna utifrån ovan förda diskussion hänger ihop för att försöka skapa en förståelse för den 
betydelse MCS har för det organisatoriska lärandet. Att den ovan presenterade MCS-litteraturen 
och OLM-litteraturen påminner om varandra gör att ett antagande om att en kombination av 
dessa skulle kunna öka vår förståelse för hur budgetanvändningen kan fungera som en OLM.  
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Figur 1 Undersökningsmodell som visar det förväntade samspelet mellan MCS och OLM 
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3. Metod 
 
I det tredje kapitlet presenteras och motiveras den metod som legat till grund för studiens 
genomförande. I första sektionen görs en presentation över hur litteraturen använts i studien. 
Därefter presenteras studiens undersökningsstrategi och forskningsdesign, där en diskussion 
kring studiens forskningsmetod och forskningsansats görs. Denna sektion följs av en 
presentation av den datainsamlingsmetod som legat till grund för studiens utförande, följt av 
en diskussion kring studiens analysmetod. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens 
kvalitet, samt de etiska överväganden som gjorts för studien.  
 
 

3.1 Litteraturanvändning 
I studiens inledande skede gjordes en omfattande litteratursökning i syfte att få en övergripande 
förståelse kring forskningsområdet och hur tidigare studier angripit det studerade fenomenet. 
Främst har vetenskapligt granskade artiklar använts i studien, men även ett fåtal andra 
litteraturer.  De databaser vi utgått från i vår litteratursökning är främst Google Scholar. Även 
databasen ABI inform har använts, då denna är specifikt inriktad mot företagsekonomisk 
forskning. Båda dessa databaser finns tillgängliga via Örebro universitet.  
 
I studien har främst två stora litteraturer inom ramen för företagsekonomisk forskning använts: 
management control systems och organizational learning. För att hitta relevanta vetenskapliga 
artiklar av företagsekonomisk karaktär har relevanta sökord använts. De sökord som varit 
relevanta för vår studie är främst “MCS”, “Management control systems”, “Organizational 
learning”, “Organizational learning mechanisms”, “OLM”, “Budgeting”, “Use of budgets”, 
“Budget as a process”, “Levers of control”, “MCS use” och “Diagnostic and interactive 
control”. För att få en bredare sökning i litteraturen och en djupare ingång i det studerade 
fenomenet har även kombinationer av begreppen använts. Exempel på sådana kombinationer 
är “MCS and Organizational learning” och “MCS and organizational learning mechanisms” 
och “MCS use and organizational learning mechanisms”. När vi identifierat relevanta artiklar 
att grunda vår studie på utökades även sökningen till litteraturer som refererat de artiklar vi 
ansåg vara relevanta för vår studie. Detta gjordes i syfte att fånga ytterligare relevant litteratur 
inom ramen för ämnet, och därmed skapa en djupare grund. 
 

3.2 Undersökningsdesign och forskningsstrategi 

3.2.1 Forskningsmetod 
Studiens syfte får konsekvenser för valet av metod för undersökningens genomförande, varför 
vi vid valet av forskningsmetod för genomförandet av studien utgått från studiens syfte. I denna 
studie har en kvalitativ metod använts. Tre huvudsakliga argument ligger till grund för detta 
val av metod. För det första syftar denna studie till att skapa en djupare förståelse för ett 
specifikt forskningsområde, där forskningsfrågan är av sådan karaktär som kräver en djupare 
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förståelse för det studerade fenomenet. För att få en ökad förståelse och mer kunskap för ett 
visst fenomen är en kvalitativ forskningsmetod lämplig att använda (Bryman & Bell, 2005; Yin, 
2014), vilket motiverar vårt val av en kvalitativ metod. För det andra råder det som nämnts 
konflikterande resultat i tidigare empirisk forskning kring MCS roll för det organisatoriska 
lärandet, vilket indikerar att forskningsområdet inte är tillräckligt studerat. Om ett 
forskningsområde inte är vida studerat kan det finnas behov av att skapa en djupare förståelse 
kring området. Enligt Graebner, Martin och Roundy (2012) lämpar sig en kvalitativ metod om 
forskningsområdet kring ett specifikt fenomen är otillräckligt studerat, underutvecklat, har 
inneboende meningsskiljaktigheter eller rent av är bristfälligt, vilket ytterligare motiverar vårt 
val av metod. För det tredje syftar denna studie till att utveckla den redan befintliga teorin inom 
det studerade forskningsområdet. Bryman och Bell (2005) framhåller att en kvalitativ metod är 
lämplig i studier vars syfte är att utveckla eller generera teori, då denna metod möjliggör en 
rikare beskrivning av det studerade fenomenet. Detta resonemang grundar således ett sista 
argument till varför det i denna studie varit lämpligt att använda en kvalitativ metod. 
 
Vidare har vi valt att basera den empiriska undersökningen på en fallstudie. En fallstudie är en 
forskningsstrategi som fokuserar på att skapa förståelse för dynamiken inom en specifik miljö 
och generera ny teori genom att belysa nya perspektiv på det studerade ämnet (Eisenhardt, 
1989a). Tre huvudsakliga argument ligger till grund för valet att basera vår empiriska 
undersökning på en fallstudie. För det första är en fallstudie lämplig då forskningsfrågan är av 
karaktären “hur?”, “varför?” eller “vad?” (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Yin, 2014), 
varför vi såg det relevant att genomföra en fallstudie för att besvara vår frågeställning. För det 
andra är en fallstudie lämplig att använda för att skärpa och fylla luckor i den existerande teorin 
inom det utforskade ämnesområdet (Siggelkow, 2007). Som nämnts syftar denna studie till att 
öka förståelsen för MCS roll för det organisatoriska lärandet och generera ny teori till det 
befintliga forskningsområdet. Utifrån Siggelkows (2007) argument ansåg vi det motiverat att 
genomföra en fallstudie. För det tredje är en fallstudie att föredra för att studera en process i 
praktiken (Saunders m.fl., 2012). Den empiriska kontexten utgörs av en budgetprocess i 
praktiken, vilket ytterligare motiverar valet av en fallstudie. Utifrån detta är det således även 
själva budgetprocessen som utgör det faktiska fallet i denna studie. 

3.2.2 Forskningsansats 
Den forskningsansats som använts i denna studie liknar den som Bryman och Bell (2005) 
beskriver som en växelverkan mellan empiri och teori. Detta angreppssätt är en iterativ process 
med en ständigt pågående interaktion mellan teori och empiri genom hela undersökningen 
(Dubois & Gadde, 2002). Dubois och Gadde (2002) refererar till detta angreppssätt som 
systematisk kombination, vilket är lämpligt att använda då målet med undersökningen är att 
utforska nya fenomen, variabler eller relationer (Dubois & Gadde, 2002). Systematisk 
kombination med en växelverkan mellan teori och empiri syftar således till att utveckla den 
redan befintliga teorin inom det undersökta området (ibid.). Då detta även är syftet med vår 
studie ser vi denna ansats som lämplig. Som tidigare nämnts har vi inte påträffat tidigare studier 
som undersöker hur användningen av MCS kan fungera som en OLM. Således ser vi en lucka 
i den befintliga teorin som genom denna teoretiska ansats kan utvecklas. 
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Vi har i denna studie inspirerats av det som Dubois och Gadde (2002) beskriver som 
systematisk kombination. Anledningen till detta är att vi identifierat ett behov av att utveckla 
forskningsområdet inom detta ämne. Som nämnts syftar studiens teori till att fungera som en 
ram och en begreppsapparat, vilken vi använt oss av för att dels identifiera hur MCS används, 
dels utveckla ny kunskap kring hur användningen av MCS kan fungera som en OLM. För vår 
studie har detta angreppssätt således inneburit att ett specifikt fenomen identifierats i den 
befintliga teorin, nämligen användningen av MCS. För att försöka skapa en djupare förståelse 
för användningen av MCS utifrån ett lärandeperspektiv relaterades därefter fenomenet till 
OLM-litteraturen. Med stöd i den befintliga teorin kunde nya begrepp utvecklas utifrån det 
empiriska materialet, vilket ämnade fylla den kunskapslucka som identifierats. Genom det 
empiriska materialet har vi således kunnat utveckla den befintliga teorin som legat till grund 
för studien, vilket indikerar att ansatsen varit av en mer växelverkande karaktär mellan teori 
och empiri. Som en följd av detta angreppssätt har datainsamling och dataanalys i vår studie 
utvecklats samtidigt. Utifrån de observationer vi funnit intressanta i den empiriska kontexten 
har vi därefter ställt följdfrågor för att utveckla deltagarnas resonemang som vi funnit 
intressanta. Detta har skett inom ramen för den teori som legat till grund för studien. Teorin har 
således fungerat som ett ramverk inom vilket nya begrepp utifrån empirin vuxit fram, vilka 
därefter analyserats i syfte att generera och utveckla den redan befintliga teorin.  
 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Val av företag 
Två huvudsakliga kriterier har legat till grund för valet av företag för denna studie. Dessa har 
varit att det föreligger en budgetprocess på företaget, samt att det klassificeras som stort, då 
mindre företag inte har samma behov av att styra verksamheten formellt. Det valda företag som 
ligger till grund för studiens genomförande är heminredningsföretaget IKEA, som finns och 
agerar inom detaljhandeln. För det första klassificeras samtliga IKEA-varuhus som stora. Detta 
grundar sig i årsredovisningslagen (1 kap. 3 §) som klassificerar ett företag som stort om två av 
följande krav är uppfyllda:  
 

Ø Företaget har fler än 50 anställda 
Ø Balansomslutningen har överstigit 40 miljoner kronor under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren 
Ø Nettoomsättningen har överstigit 80 miljoner kronor under något av de två senaste 

räkenskapsåren.  
 
IKEA:s olika varuhus har långt över 50 anställda och nettoomsättningen ligger på 400 miljoner 
kronor och uppåt. Då en av författarna även är anställd på IKEA finns även en vetskap om att 
formell styrning äger rum, samt att IKEA använder sig av en utpräglad budgetprocess. Således 
uppfyller IKEA de kriterier vi haft vid val av fallföretag för denna studie. 
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Som antyds ovan är en av författarna till denna uppsats anställd på det studerade fallföretaget, 
vilket utgör ytterligare ett argument för varför företaget valts. Vid val av fallföretag är det 
nämligen av vikt att forskaren har tillgång till tillräcklig data (Yin, 2014). Att en av författarna 
själv är anställd på IKEA gav oss en bra ingång i företaget och möjliggjorde god tillgång till 
data som ansågs relevant för studien. På grund av detta har vi haft en bra utgångspunkt till att 
göra undersökningen på företaget, då vi varit betrodda med den information som givits.  
 
Vidare har studien genomförts på fyra IKEA-varuhus i olika städer i Sverige, som med respekt 
för varuhusens önskan att vara anonyma går under pseudonymerna Alfa, Beta, Gamma och 
Delta. Detta val har gjorts i syfte att kunna fånga olika aspekter, och därmed få en djupare bild 
och rikare beskrivningar av budgetprocessen. Syftet med att studera fyra olika varuhus har 
således inte varit att skapa en förståelse för varje enskilt varuhus i sin specifika kontext, utan 
snarare att få en potentiellt bredare bild av det studerade fenomenet. Genom att sprida 
datainsamlingen till fler IKEA-varuhus i Sverige har risken att gå miste om viktiga aspekter 
kring det studerade fallet minimerats. Då studiens frågeställning även är av relativt öppen 
karaktär ansåg vi det fördelaktigt att studera fler varuhus och således skapa en generell 
förståelse för hur IKEA använder sin budget. Därmed har varje enskilt varuhus setts som en del 
av samma övergripande budgetprocess. Dock innebär inte detta att vi fått en fullständig bild av 
det studerade fenomenet, men förmodligen en bättre bild av MCS-användningens roll för det 
organisatoriska lärandet jämfört med om studien begränsats till endast en kontext. 

3.3.2 Intervjuer 
Som antyds ovan har en kvalitativ metod valts vid genomförandet av denna studie. En vanlig 
metod för datainsamling vid undersökningar av kvalitativ karaktär är intervjuer (Yin, 2014). 
Enligt Eisenhardt och Graebner (2007) är intervjuer en lämplig metod för datainsamling vid 
fallstudier, då intervjuer möjliggör en rik beskrivning av det studerade fenomenet. Denna 
datainsamlingsmetod har även legat till grund för vår studie, där intervjuerna varit av semi-
strukturerad karaktär.  
 
Två huvudsakliga argument ligger till grund för valet av denna typ av datainsamlingsmetod. 
För det första karaktäriseras semi-strukturerade intervjuer av att forskaren utgår från en 
förbestämd intervjuguide som skapar en viss struktur, men där frågorna är av öppen karaktär 
för att skapa möjlighet för följdfrågor och nya infallsvinklar att växa fram under intervjuns gång 
(Bryman & Bell, 2005; Kajornboon, 2005). Intervjuguiden gav oss därmed en struktur utifrån 
vilken öppna frågor kunde konstrueras för att fånga de teman som återfinns i teorin (se bilaga 
2 för för en utförlig presentation kring hur intervjufrågorna konstruerats och härletts utifrån 
teorin). Således säkerställde vi genom användandet av intervjuguiden att deltagarnas svar höll 
sig inom ramen för det studerade ämnesområdet. Samtidigt möjliggjorde den semi-
strukturerade karaktären på intervjuerna även att vi kunde ställa följdfrågor och frångå 
ordningsföljden som bestämts i intervjuguiden. Genom att de semi-strukturerade intervjuerna 
inte begränsade studiens deltagare i restriktiva svar, tillät följdfrågor samt lät deltagarna 
beskriva fenomenet relativt fritt kunde rikare beskrivningar växa fram, jämfört med frågor av 
mer strukturell karaktär eller specificerade svarsalternativ i form av enkäter. Med andra ord har 
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denna datainsamlingsmetod gjort det möjligt för oss att under insamlingen av data kunna vara 
flexibla och följa intressanta aspekter eller områden som uppkommit under intervjun. För det 
andra är semi-strukturerade intervjuer ett lämpligt metodval om forskning kring det område 
studien ämnar studera är begränsat (Rubin & Rubin, 1995). Som tidigare nämnts är forskningen 
kring hur användningen av MCS kan fungera som en OLM begränsad, varför semi-
strukturerade intervjuer varit lämpliga för att besvara studiens frågeställning.  
 
Två vanliga intervjutekniker för att samla in kvalitativ data är individuella intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer (Brod, Tesler & Christensen, 2009). I denna studie har elva av totalt tolv 
intervjuer varit av individuell karaktär. Anledningen till att en intervju inte varit individuell 
grundar sig i att detta varuhus varit resursbegränsade, i termer av tid och antal deltagare. Enligt 
Morgan (1997) är intervjuer av individuell karaktär att föredra, då studiens deltagare inte 
riskerar att påverkas av grupptryck eller dominanta gruppmedlemmar. Genom att låta 
intervjuerna vara individuella minimerades således risken för att den insamlade datan skulle bli 
ofullständig och ensidig. Genom att låta intervjuerna vara av individuell karaktär säkerställdes 
även att deltagarna fick möjlighet att på egen hand reflektera utan att bli påverkade av övriga 
gruppmedlemmar, vilket varit ett medvetet val från vår sida. Längden på intervjuerna har varit 
mellan 45 – 90 minuter och nedan följer en sammanställning med datum för intervjuerna, 
intervjuernas karaktär, intervjulängd samt deltagarnas befattning.  
 
 

Tabell 1  Sammanställning av studiens intervjuer  

 
 
 
Som kan utläsas i tabellen ovan representeras de fyra studerade varuhusen av olika antal 
deltagare. Detta grundar sig i att tillgängligheten av representativa deltagare varit begränsad på 
två av varuhusen. Som även kan utläsas av tabellen har studiens deltagare antingen befattningen 
som varuhuschef, BNO-chef (Business Navigation and Operations Manager), säljchef och staff 
planning leader. Ett av kriterierna vid val av deltagare för studiens genomförande har varit att 
samtliga deltagare ska vara involverade i budgetprocessen i varuhusen. Mundy (2010) 

Varuhus Befattning Datum Intervjulängd Intervjukaraktär

Varuhuschef 2017-04-05 60 minuter Individuell
Staff planning leader 2017-04-06 60 minuter Individuell
BNO-chef 2017-04-06 70 minuter Individuell
Säljchef 2017-03-30 90 minuter Individuell
Varuhuschef
BNO-chef
Varuhuschef 2017-04-11 53 minuter Individuell
Staff planning leader 2017-04-11 45 minuter Individuell
BNO-chef 2017-04-06 60 minuter Individuell
Säljchef 2017-04-07 55 minuter Individuell
Varuhuschef 2017-04-12 65 minuter Individuell
BNO-chef 2017-04-12 70 minuter Individuell
Säljchef 2017-04-12 58 minuter Individuell

IKEA Delta

75 minuter Grupp2017-03-31

IKEA Alfa

IKEA Beta

IKEA Gamma
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framhåller att trots att Simons (1995) teori kring den diagnostiska och interaktiva användningen 
primärt är härledd från observationer av företagsledare är dess relevans inte begränsad till den 
högsta ledningen. De deltagare som i vår studie ingår i den högsta ledningen är varuhuschefen, 
BNO-chefen och säljchefen. I enlighet med Mundy’s (2010) resonemang har vi således inte 
begränsat oss till enbart den högsta ledningen, vilket vi snarare sett som en fördel. Detta grundar 
sig i Pattons (1987) rekommendationer kring att studiens deltagare bör ha olika erfarenheter för 
att öka studiens kvalitet. Genom att vi inte varit begränsade till endast högsta ledningen har vi 
således kunnat fånga fler deltagare som har erfarenheter i den studerade kontextens 
budgetprocess, och därmed få olika perspektiv och möjliggöra fler aspekter på det studerade 
fenomenet.  
 
Innan genomförandet av intervjuerna är det av vikt med goda förberedelser (Yin, 2014). Som 
tidigare nämnts är en av studiens författare själv anställd på ett av de studerade IKEA-
varuhusen, vilket medfört att vi genom företagets intranät haft god tillgång till deltagarnas 
kontaktuppgifter. Intervjufrågorna skickades även ut i god tid till samtliga deltagare, med syftet 
att ge deltagarna en möjlighet att förbereda sig och få en klar och tydlig bild över 
undersökningen inför vårt möte. De genomförda intervjuerna hölls även på plats på varuhusen. 
Detta gjordes med grund i Trosts (2010) rekommendationer att intervjuerna bör genomföras på 
en plats där studiens deltagare känner sig bekväma. Intervjusituationen inleddes även med ett 
fåtal inledande frågor för att skapa en avslappnad och bekväm situation för deltagarna. Efter 
samtycke med studiens deltagare spelades även samtliga intervjuer in vid intervjutillfället för 
att möjliggöra en objektiv analys av den insamlade datan (Yin, 2014). Genom att spela in 
intervjuerna gavs möjligheten att lyssna på deltagarnas beskrivningar av det studerade 
fenomenet upprepade gånger, vilket säkerställde att viktig information inte förbisågs. 
Inspelningen av intervjuerna möjliggjorde även att materialet kunde transkriberas, vilket gjorts 
med samtliga intervjuer. Transkriberingarna har därefter varit ett bra hjälpmedel vid 
analysarbetet av den insamlade datan, vilket beskrivs i följande avsnitt. 
 

3.4 Analys av data 
Som tidigare nämnts påbörjades analysarbetet redan efter första intervjun, genom att studiens 
insamlade data diskuterades och tolkades utifrån transkriberingarna. Med andra ord har datan 
analyserats successivt då den samlats in. I analysarbetets inledning fokuserade vi på varsin 
enskild intervju, där vi själva gjorde egna tolkningar av materialet. Därefter gick vi igenom 
tolkningarna med varandra, i syfte att skapa möjlighet för de individuella tolkningarna att kunna 
expandera. Studiens analysarbete har därefter genomförts i tre steg. Först analyserades 
budgetarbetet i de studerade varuhusen, i syfte att skapa en övergripande bild kring hur 
budgetprocessen i de fyra varuhusen ser ut. Därefter analyserades det empiriska materialet 
utifrån Simons (1995) Levers of control, för att i ett avslutande steg analysera hur användningen 
av budgeten kan fungera som OLMs.  
 
Efter en övergripande presentation av budgetprocessen fortskred analysarbetet genom att 
utifrån Simons (1995) beskrivning av en diagnostisk och interaktiv användning identifiera hur 
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budgeten används i de fyra varuhusen. Detta gjordes i syfte att reducera det transkriberade 
materialet och för att därefter fokusera på det relevanta för studiens frågeställning. Genom att 
kategorisera intervjumaterialet möjliggjorde vi således för vidare analys, där OLM-aspekter 
sedan kunde identifieras i det reducerade materialet.  
 
I detta steg av analysen kodades det empiriska materialet och kategoriserades i de redan 
befintliga kategorierna diagnostisk användning och interaktiv användning med syftet att vidare 
kunna analysera hur användningen av budgeten kan fungera som OLMs. Enligt Corbin och 
Strauss (1990) kan den insamlade datan analyseras genom att kategoriseras i olika kategorier. 
I linje med Corbin och Strauss (1990) rekommendationer kodades således relevanta 
meningsenheter utifrån det empiriska materialet. För att särskilja mellan interaktiv användning 
och diagnostisk användning kodades dessa med två olika färger. Inledningsvis var de kodade 
meningsenheterna relativt långa för att säkerställa att dessa inte togs ur sitt sammanhang vilket 
kunde riskerat att relevant information uteslöts ur analysen. Genom denna typ av kodning 
analyserades hur budgeten används i de studerade IKEA-varuhusen, i termer av diagnostisk och 
interaktiv användning. Koderna och kategorierna utgörs i denna del av analysen av den 
befintliga teorin kring diagnostisk och interaktiv användning. Nedan följer ett exempel på hur 
vi gått tillväga när vi identifierat de meningsenheter som i sin tur kodats utifrån teorin.  
 
 

Figur 2 Exempel på kodningsschema – Diagnostisk användning 
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När vi kategoriserat in materialet i de befintliga kategorierna fokuserade vi endast på detta 
material. Med inspiration från befintliga metoder för dataanalys (Corbin & Strauss, 1990) 
kodades vidare det reducerade materialet som framkommit i analysarbetets första skede. Det 
som skiljer denna del av analysen från analysarbetets första skede är att vi här låtit kategorierna 
växa fram. Till en början lästes hela det reducerade materialet som framkommit i analysens 
första skede igenom för att sedan ytterligare reduceras till meningsenheter med fokus på det 
mest relevanta, utan att riskera att materialet förlorade sin innebörd (Graneheim & Lundman, 
2004).  Fördelen med detta tillvägagångssätt är att substansen fångas och läsningen blir av en 
mer reflekterande karaktär, jämfört med att läsa större textmassor (Silverman, 2001). Enskilda 
meningar lästes därefter ett flertal gånger för att kunna reflektera över innehållet i materialet 
och göra egna tolkningar. Då denna del av analysen krävde ett mer djupgående analysarbete 
följde vi Charmaz (2002) rekommendationer att ställa frågor i form av “Vad är det som händer 
här?” och “Vad menar intervjupersonen egentligen med detta?”. Därefter reducerades 
meningsenheterna till relevanta koder. Tillvägagångssättet att bryta ned materialet och 
kategorisera datan kan liknas med det som Corbin och Strauss (1990) beskriver som öppen 
kodning. För att kunna besvara studiens frågeställning, samt bedöma vad som ansågs vara en 
relevant kod, återgick vi till teorins beskrivning av vad som karaktäriserar en OLM. Då en OLM 
syftar till att möjliggöra anskaffning, spridning, tolkning och lagring av information härleddes 

Figur 3 Exempel på kodningsschema - Interaktiv användning 
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koderna med utgångspunkt i denna beskrivning. Därefter slogs koderna samman för att låta 
huvudkategorier växa fram. Nedan följer ett exempel på hur vi gått tillväga från meningsenhet, 
öppen kodning och kategori.  
 
 

 
 

Figur 4 Exempel på kodningsschema innehållande meningsenhet, öppen kodning och kategori 

 
 
Det empiriska materialet sammanställs och presenteras i en kombinerad empiri och analys, där 
den data som anses vara relevant för studiens syfte fokuseras. Då det inte framkom några 
betydande skillnader mellan de studerade varuhusen har vi valt att göra en gemensam analys 
och presentation för samtliga varuhus. 
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3.5 Studiens kvalitet 

3.5.1 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att säkerställa studiens kvalitet ser vi det som relevant att föra en diskussion kring vad vi 
har gjort för att öka undersökningens tillförlitlighet. I kvalitativa studier är termer såsom 
pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet viktiga att belysa för att öka tillförlitligheten 
(Graneheim & Lundman, 2004). Vi har i denna undersökning säkerställt studiens kvalitet 
genom att vidta vissa åtgärder. Nedan förs en diskussion kring de åtgärder som gjorts för att 
säkerställa studiens kvalitet. 
 
För det första har vi noga övervägt vilka deltagare som vi ansåg vara lämpliga för vår studie. 
Detta har gjorts med stöd av Graneheim och Lundman (2004) som framhåller att en noga 
övervägning av bland annat studiens deltagare ökar studiens trovärdighet. För att försäkra 
studiens trovärdighet identifierades således inledningsvis lämpliga deltagare för vår studie. En 
lämplig deltagare karaktäriseras av att denne har mycket kunskap kring ämnet, har förmågan 
att kunna ge detaljerad information samt är villig att berätta om ämnet (Morse, 1991). För att 
förstärka trovärdigheten av vår studie har således relevanta deltagare valts ut utifrån de kriterier 
som Morse (1991) lyfter fram. För att säkerställa att deltagarna haft mycket kunskap kring 
ämnet och kunnat ge oss den information vi behövt för det studerade fenomenet förde vi en 
diskussion med studiens deltagare kring studiens innehåll utifrån det ämne studien ämnar 
undersöka. Detta gjordes i syfte att säkerställa att studiens deltagare var relevanta och kunde ge 
oss den information vi behövde. Då syftet med vår studie är att öka förståelsen för MCS roll 
för det organisatoriska lärandet har det därmed varit av vikt att identifiera de deltagare som har 
insyn och är delaktiga i denna process, samt kan förse oss med bred information kring ämnet. 
Att studien även utgår från ett ledningsperspektiv har inneburit att vi i ett första steg identifierat 
vilka i ledningsgruppen som var relevanta för vår undersökning. Patton (1987) framhåller att 
trovärdigheten i kvalitativa undersökningar förbättras om studiens deltagare har olika 
erfarenheter av det studerade fenomenet, då detta möjliggör att forskningsfrågan belyses utifrån 
olika perspektiv och kan fånga olika aspekter av forskningsfrågan. I enlighet med Pattons 
(1987) rekommendationer har därmed samtliga deltagare på något sätt varit delaktiga i 
budgeteringsprocessen men haft olika roller, kön och åldrar. Detta innebär att många aspekter 
av studiens forskningsfråga kunnat fångas, vilket förstärker studiens trovärdighet.  
 
Ytterligare åtgärder som gjorts för att säkerställa studiens trovärdighet är att samtliga 
transkriberingar skickats till studiens deltagare för översyn av noggrannhet och fullständighet 
av det transkriberade materialet. Detta för att säkerställa att transkriberingarna överensstämmer 
med deltagarnas erfarenhet av det studerade fenomenet. Genom att låta deltagarna ta del av den 
insamlade datan ges deltagarna möjlighet att bekräfta det författaren uppfattat (Graneheim & 
Lundman, 2004). Då studien bygger på subjektiva tolkningar kan deltagarnas bekräftelse av det 
insamlade materialet förbättra studiens trovärdighet och undvika eventuella misstolkningar, 
varför vi valt att låta deltagarna i studien ta del av det insamlade datamaterialet och säkerställa 
att de känner igen sig i våra uppfattningar. 
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I kvalitativa studier med intervjuer som datainsamlingsmetod kan datan vara omfattande och 
sträcka sig över en lång tid (Graneheim & Lundman, 2004). Då vår studie utgörs av tolv 
intervjuer anser vi datan vara relativt omfattande. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 
den empiriska datainsamlingen en ständigt pågående process, inom vilken forskaren anskaffar 
nya insikter kring fenomenet i takt med processens gång. Vidare belyser författaren vikten av 
en öppen dialog mellan de som genomför studien för att identifiera skillnader och likheter i det 
insamlade datamaterialet, och därmed öka studiens pålitlighet.  Trots att intervjufrågorna i vår 
undersökning berört samma område, nämligen företagets budgetprocess, har vår växelverkan 
mellan empiri och teori bidragit till att intervjuerna behandlats som en pågående process och 
reviderats med tiden.  För att säkerställa studiens pålitlighet har vi således följt Graneheim och 
Lundmans (2004) rekommendationer och haft en öppen dialog och fört en diskussion mellan 
varandra kring de likheter och skillnader som kunnat identifierats i den insamlade datan.  
 
Ytterligare en aspekt att beakta vid en diskussion av studiens tillförlitlighet är i vilken 
utsträckning undersökningen är överförbar till andra kontexter (Bryman & Bell, 2005; 
Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) spelar transparens en 
nyckelroll för att öka överförbarheten. Dock poängterar författarna att forskaren endast kan 
beskriva vad som gjorts för att underlätta överförbarheten, och att det därefter är upp till läsaren 
att bedöma huruvida studiens resultat är överförbara till andra kontexter. För att underlätta 
bedömningen kring huruvida vår studie är överförbar till andra kontexter har vi således varit 
transparenta och tydligt beskrivit studiens tillvägagångssätt, i termer av hur intervjufrågorna 
framställts och vilka teman intervjufrågorna ämnat fånga (se bilaga 2). Vi har även varit 
transparenta kring egenskaper och befattning hos deltagarna, vilken datainsamlingsmetod som 
använts samt hur den insamlade datan kodats och analyserats. I syfte att ytterligare underlätta 
bedömningen kring studiens överförbarhet har en grundlig och konkret presentation av den 
insamlade empirin framställts, innehållande citat från studiens deltagare. Detta går väl i linje 
med Stakes (2005) rekommendationer att vid en analys av kvalitativ data ge rika beskrivningar 
över det empiriska materialet. Diskussionen kring överförbarhet bör dock inte likställas med 
generaliserbarhet, då kvalitativa studier av sin karaktär inte går att generalisera (Bryman & Bell, 
2005). En argumentation kring studiens överförbarhet skapar dock en insyn i vad som gjorts 
för att förbättra kvaliteten och säkerställer studiens tillförlitlighet.  
 

3.5.2 Metodreflektion 
Precis som studiens syfte får konsekvenser för metodvalet får valet av metod konsekvenser för 
studiens kvalitet. Trots de ovan diskuterade åtgärderna som gjorts för att säkerställa studiens 
kvalitet är det av vikt att reflektera över metodvalet och dess konsekvenser för studiens kvalitet. 
Vid valet av en kvalitativ metod baseras förståelsen för det studerade fenomenet på subjektiva 
tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Att den kvalitativa metoden karaktäriseras av 
subjektiva tolkningar är även en vanlig kritik som riktats mot metoden (Clifton & Handy, 2003). 
Detta innebär att även vår förståelse för det studerade fenomenet bygger på subjektiva 
tolkningar, vilket vi varit medvetna om vid valet av metoden.  
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Även valet av analysmetod har sina nackdelar. Å ena sidan framhåller Ellis (1993) att en 
nackdel med den metod för dataanalys som studien utgått ifrån är att forskaren slaviskt följer 
de kodningsscheman som framkommit. Detta kan i sin tur leda till att kreativiteten hämmas och 
risken finns för att tolkningsförmågan låser sig. Att reflektera över tillvägagångssättet vid 
analys av data är således relevant, samt vilken inverkan denna typ av metod får för studiens 
syfte.  Å andra sidan menar Corbin och Strauss (1990) att proceduren kring att låta kategorier 
växa fram har av sin natur en positiv inverkan på kreativiteten. Vid analysarbetet har vi fört en 
kontinuerlig diskussion kring de kategorier som vuxit fram, samt huruvida relationen mellan 
kategorierna ser ut. Således anser vi inte att vår tolkningsförmåga har begränsats vid valet av 
denna metod. Dock har vi varit medvetna om att vår förståelse för det empiriska materialet 
grundar sig i subjektiva tolkningar. 
 
En avslutande reflektion som gjorts berör valet av företag och deltagare för studien. Att en av 
författarna själv är anställd på ett av varuhusen kan ha haft en inverkan dels på deltagarna på 
varuhuset, men även på tolkningen av materialet. Detta är någonting vi varit medvetna om när 
materialet tolkats, där vi i en diskussion med varandra försökt att tillsammans tolka materialet 
och låta en gemensam förståelse för den empiriska datan växa fram.  
 

3.6 Etiska överväganden 
Då deltagarna tillfrågades att medverka i studien var vi tydliga med att beskriva syftet med 
studien, samt undersökningens tillvägagångssätt. Deltagarna informerades om att intervjuer 
skulle genomföras, med fokus på frågor kring budgetprocessen i varuhuset. För att få en inblick 
i studiens karaktär och ha möjlighet att förbereda sig fick samtliga deltagare även ta del av 
intervjufrågorna i god tid innan intervjun. Detta går i linje med den etiska riktlinjen på kravet 
om information som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) är konfidentialitet ytterligare en etisk riktlinje som måste övervägas vid empiriska 
studier. Författaren menar att information kring konfidentialitet, i termer av bland annat vem 
som får ta del av hela intervjun eller rätten att publicera intervjun bör övervägas. Denna 
övervägning syftar till att tillsammans med deltagaren komma överens om vad som får göras 
med intervjumaterialet. Innan studiens genomförande säkerställdes i vilken mån den insamlade 
informationen kan publiceras. I enlighet med kravet på konfidentialitet säkerställdes under 
intervjuns inledning även samtycke från varuhuschefen i samtliga varuhus att företagsnamnet 
IKEA kunde användas i studien. För att säkerställa konfidentialiteten informerades även 
samtliga deltagare om att de citat som används i studien kommer vara anonyma och att samtliga 
varuhus kommer gå under en pseudonym. Detta kan i sin tur ha bidragit till att risken för 
återhållsamhet i respondenternas svar minimerats. Att deltagarna även gav sin tillåtelse att 
intervjuerna spelades in i syfte att analyseras, säkerställdes innan intervjuerna påbörjades. 
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4. Empiri och analys 
 
I det fjärde kapitlet presenteras studiens insamlade data, vilken utgörs av tolv intervjuer från 
fyra IKEA-varuhus i olika städer i Sverige. Inledningsvis presenteras en generell beskrivning 
av budgetprocessen för de studerade IKEA-varuhusen, följt av en presentation av 
budgetanvändningen utifrån en diagnostisk och interaktiv användning. I en avslutande sektion 
diskuteras först budgetanvändningen utifrån ett OLM-perspektiv. Därefter förs vidare en 
diskussion kring de begrepp som vuxit fram utifrån det empiriska materialet, vilka syftar till att 
utveckla den befintliga teorin inom forskningsområdet. I detta kapitel är varuhusen anonyma 
och benämns som Alfa, Beta, Gamma och Delta.  
 
 
IKEA grundades år 1943 och är ett globalt privat företag inom detaljhandeln som säljer 
heminredning. Idag finns företaget i 43 länder och har totalt cirka 155 000 anställda. IKEA har 
en hierarkisk struktur med olika yrkeskategorier inom de hierarkiska nivåerna och styr sin 
verksamhet med hjälp av en budget. Budgeten fungerar som ett stöd för planering och är en 
riktlinje för verksamheten. Budgeten på IKEA sätts globalt, där försäljningsmål bestäms för 
varje enskilt land och där en procentuell kostnadsrelation sätts i förhållande till detta 
försäljningsmål. Därefter är det upp till varje land att göra detsamma för de varuhus som 
återfinns i landet. När försäljningsmålet och kostnadsrelationen sätts ansvarar respektive 
varuhus för att återkoppla och uppskatta om målet är rimligt utifrån varuhusets förutsättningar. 
Därefter fastställs försäljningsmålet och varje enskilt varuhus ansvarar själva för att planera och 
styra verksamheten och arbetet med budgeten för att uppnå försäljningsmålet och förhålla sig 
till den givna kostnadsrelationenen. Nedan följer en visuell beskrivning av hur budgeten 
fastställs globalt, för att därefter fördelas på de fyra olika varuhusen. Nedan följer även en 
visualisering över IKEA:s organisationsstruktur, vilken visar de olika hierarkiska nivåerna från 
varuhuschef, funktionschef, avdelningschef och ända ned på medarbetarnivå.  
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Figur 6 IKEA:s organisationsstruktur 

IKEA Global

IKEA Sverige

IKEA Beta IKEA Gamma IKEA DeltaIKEA Alfa

Försäljningsmål och 
kostnadsrelation

Försäljningsmål och 
kostnadsrelation

Figur 5 Fördelning av budgeten från IKEA Global ned till varuhusen 
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4.1 Budgetprocessen på IKEA Alfa, Beta, Gamma och Delta 
Budgetprocessen för de olika studerade IKEA-varuhusen påbörjas genom att ett 
försäljningsmål föreslås för varje enskilt varuhus. Detta görs centralt av Service Office, vilka 
konsoliderar samtliga varuhus i Sverige. Därefter diskuteras det föreslagna försäljningsmålet 
mellan ledningsgruppen i respektive varuhus och Service Office, vilka därefter fastställer det 
övergripande försäljningsmålet. Utifrån försäljningsmålet upprättas i sin tur en 
försäljningsprognos för varje enskilt varuhus, vilken därefter bryts ned till delenheter. Dessa 
delenheter är varuhuset, IKEA Online och IKEA Food. Till försäljningsprognosen får 
varuhusen en kostnadsrelation som visar hur mycket kostnader de tillåts ha utifrån en 
procentsats av den omsättning de lyckas uppnå. Därefter ansvarar varje enskilt varuhus för 
budgeteringsprocessen utifrån försäljningsprognosen och kostnadsrelationen. Utifrån detta 
bygger varuhusen därefter upp ett säljträd och en försäljningsambition, vilka syftar till att 
fungera som riktlinjer för varuhusen. 
 
Trots att varje enskilt varuhus själva ansvarar för processen utifrån de givna förutsättningarna 
skiljer sig inte arbetet med budgeten i någon större utsträckning i de fyra studerade varuhusen. 
Försäljningsmålet och kostnadsrelationen tar sig uttryck i respektive varuhus totala budget, 
vilken benämns som Profit and Loss. Varje enskild kostnadspost i varuhusen får en egen 
budget, vilken korrigeras beroende på hur resultatet fortlöper under årets gång. De olika 
funktionscheferna i varuhuset ansvarar därefter för sin specifika kostnadspost i den totala 
budgeten. Budgeten på varuhusen är således relativt påverkbar och anpassningsbar, vilket gör 
det möjligt för varuhusen att vara flexibla.  
 

Om vi säljer mindre så behöver vi kanske inte ha lika många människor som står och tar 
betalt i en kassa, vilket innebär att vi kan göra vissa justeringar under året. 

    
              Försäljningschef IKEA Beta 

 
 
Verksamhetsåret för de studerade varuhusen sträcker sig från 1 september till 31 augusti, där 
budgeten ska vara fastställd för kommande verksamhetsår den 30 april. Den grundläggande 
budgeten fastställs en gång per år, men uppdateras och följs upp varje månad. Helårsbudgeten 
ligger fast, men en prognos uppdateras varje månad. Budgeten följs således upp månadsvis i 
form av ett bokslut, där utfallet analyseras i syfte att identifiera vad som eventuellt behöver 
förändras. I denna uppföljning undersöker samtliga varuhus hur de ligger till, om någonting 
behöver justeras samt vilka potentiella utmaningar som identifierats. Dock är det ursprungliga 
försäljningsmålet fastställt och revideras inte under årets gång. BNO-chefen på varje varuhus 
ansvarar både för den övergripande budgeten och det mer detaljerade måltalsarbetet i 
budgetprocessen, såsom exempelvis att periodisera en kostnad på ett visst område inför 
kommande år. Nedan följer en visualiserad bild över tidslinjen för budgetuppställandet för de 
fyra varuhusen.  
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Samtliga av de studerade varuhusen har en resultaträkning som utgångspunkt med en 
omsättning, en kostnadsram och en vinstmarginal att förhålla sig till. Posterna i 
resultaträkningen är därefter indelade i tre block: försäljning, personal och operationella 
kostnader. Som illustreras ovan kommer ett budgetdirektiv centralt från Service Office i slutet 
av mars, vilket gäller för samtliga poster. Personalkostnaden utgör den största kostnaden för 
samtliga varuhus, vilket innebär att bemanningsbehovet kartläggs och schemaläggning görs för 
ett år redan innan själva budgetprocessen påbörjas. Att börja bygga schemat innan 
budgetprocessen påbörjas grundar sig i att detta ger varuhusen en överblick om 
bemanningsbehovet går ihop med de timmar varuhusen har råd att förbruka. Därmed är den 
största posten i resultaträkningen så gott som färdig innan själva budgetprocessen påbörjas, med 
hänsyn till att vissa justeringar behöver göras beroende på direktivet från Service Office. 
Varuhuschefen har det yttersta ansvaret för budgeten, men BNO-chefen (Business Navigaton 
and Operations Manager) har ansvaret att från den 1 april fram till 30 april gå igenom och beta 
av post för post och säkerställa att resurser blir fördelade och försäljningsmål sätts för samtliga 
funktioner. Detta görs med stöd från de övriga i ledningsgruppen (funktionschefer och 
varuhuschef). 
 
På de fyra studerade varuhusen återfinns tre framträdande strukturella arrangemang i 
budgetprocessen: uppställande av budgeten, kommunikation av budgeten och uppföljning av 
budgeten. Själva hantverket och den rent tekniska uppställningen av budgeten görs av BNO-
chefen, men de övriga i ledningsgruppen är involverade i själva budgetarbetet. I ett nästa steg 
måste budgetramen kopplas ihop med affärsplanen för att varuhuset ska budgetera i linje med 
de strategiska prioriteringar som beslutats i affärsplanen. Varuhusen har inte enbart finansiella 
mål, utan även mer operativa mål som sätts i affärsplanen och som varuhusen budgeterar efter. 
Om varuhusen beslutat om att exempelvis satsa på utbildningar det kommande året behöver 
även resurser öronmärkas för detta.  
 

Budgetarbetet startar 
för nästkommande år, 
diskussioner utifrån 
vad man vill omsätta 
nästa verksamhetsår 
 

Kommunikation från 
huvudkontoret om vilka 
kostnader som kommer 
belasta varuhuset 
 

Fördelning av resurser 
på de olika 

kostnadsposterna/ 
funktionerna 

 

Budgeten sätts för 
nästkommande 
verksamhetsår 

Nytt 
verksamhetsår 
startar 
 

Början av december 
(vecka 49) 

Slutet av mars 
 

30 april 
 

1 april – 30 april 
 

1 september 
 

Figur 6 Tidslinje över IKEA:s budgetprocess 
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Vidare beskrivs budgeten på varuhusen som bestående av två delar, dels en ekonomisk del 
bestående av budgeten som dokument, dels en affärsplan innehållande stategier, tactics och 
actions. Strategierna sätts globalt där varje strategi har tillhörande tactics som övergripande 
beskriver hur strategierna kan uppnås. Varuhusen utvecklar dock själva de actions de ser 
relevanta att genomföra för att uppnå de globalt satta strategierna. Samtidigt som budgetarbetet 
fortskrider, där mål bryts ned till KPI:er, pågår även arbetet med affärsplanen. Affärsplanen är 
nära kopplad till budgeten och de ekonomiska målen, då affärsplanens strategier, tactics och 
actions av mer operativ karaktär till sist syftar till att facilitera budgetmålen. Budgetarbetets 
ekonomiska del sträcker sig som längst ned på chefsnivå och övriga medarbetare har således 
en begränsad plats i just denna del av budgetarbetet. Övriga medarbetare spelar dock en 
väsentlig roll i förlängningen av budgeten, mer specifikt arbetet med affärsplanen. I de olika 
varuhusen är således alla medarbetare delaktiga i hur budgetmålen uppnås och hur varuhusen 
tar sig dit. I den ekonomiska delen av framställandet av budgeten involveras endast input från 
ledningsgruppen, vilka därefter diskuterar denna tillsammans med avdelningscheferna.  
 
Under budgetarbetet kommunicerar BNO-chefen ut budgeten primärt med de funktionschefer 
som han eller hon behöver input från. När budgeten är fastställd och budgetarbetet är färdigt 
kommuniceras denna ut i ledningsgruppen, där BNO-chefen har den ledande rollen i 
kommunikationen. Budgeten kommuniceras en gång i månaden i ledningsgruppen och vissa 
poster och information i budgeten kommuniceras vidare ned till avdelningschefer. Dock 
kommuniceras vissa delar i budgeten inte överhuvudtaget, då en del av informationen i 
budgeten är irrelevant att förmedla vidare från BNO-chefen. Det som fokuseras i 
kommunikationen av budgeten är bland annat försäljningsmål, fokusområden, potentialer och 
risker. Den huvudsakliga fokusen på informationen ligger dock på sådant som övriga i 
organisationen kan påverka. Kommunikationen av budgeten görs även till organisationen i 
stort, vilket oftast sker i form av stormöten. Gemensamt för dessa strukturella arrangemang är 
att samtliga medarbetare samlas för att bland annat ta del av hur det går för varuhuset, både 
resultatmässigt och strategiskt. Vad gäller försäljningen finns det även möjlighet för samtliga 
medarbetare att följa upp denna på daglig basis, genom de försäljningstavlor som finns 
utplacerade i samtliga varuhus.  
 

Om man inte har möten så har man ingen möjlighet att ta till sig saker som händer. Det är ju 
en förutsättning för att kunna kommunicera. Att man möts. Så jag trycker jättemycket på att 
vi måste ha möten.  

                    Varuhuschef IKEA Alfa 
 

Och sen på dagsnivå så följer man upp genom att man ser vad man har sålt på tavlor som 
sitter ute i varuhuset. 

              
                BNO-chef IKEA Gamma 
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Den avslutande fasen i varuhusens budgetprocess är budgetuppföljning, vilken görs på samtliga 
av de studerade varuhusen. Detta görs huvudsakligen på månatlig basis, då BNO-chef, FOOD-
chef och varuhuschef för en dialog kring budgetens utfall. Rent tekniskt går dialogen därefter 
vidare till ägarna och de ansvariga för de olika kostnadskontona i varuhusen, för att därefter 
riktas centralt mot Service Office. När uppföljningen gjorts centralt inkluderas den lokala 
ledningsgruppen, där BNO-chefen presenterar Profit and Loss som helhet. Därefter inkluderas 
även avdelningschefer som ansvarar för sin del av den totala omsättningen i budgeten och följs 
upp av funktionscheferna. Det övergripande fokuset i den lokala uppföljningen ligger på 
försäljningen och hur de kontrollerbara kostnaderna ser ut. I uppföljningen diskuteras utfall, 
åtgärder, justeringar och vad som kan påverkas. Utifrån en diskussion kring utfallet kommer 
ledningsgruppen därefter överens om vad som ska prioriteras den nästkommande månaden. Om 
informationen ses över mer detaljerat beror på vad det är för typ av post som diskuteras. Om 
exempelvis elkostnaden ligger i fas läggs inget fokus på denna under uppföljningen. Då 
varuhusen är vinstdrivande ligger stort fokus på försäljning i samtliga varuhus, vilken därmed 
följs upp veckovis inom försäljningsfunktionen.  
 
I de fall en budgetpost innehåller avvikelser (framförallt negativa avvikelser) förs en diskussion 
med de ansvariga för den avvikande posten. Analysen av eventuella avvikelser sker på 
avdelningsnivå, där berörda avdelningschefer upprättar en handlingsplan och återkopplar till 
chefen för den berörda funktionen. Handlingsplanen syftar till att säkerställa att budgetmålet 
uppfylls i slutet av verksamhetsåret. Fokus vid avvikelseanalysen ligger på anpassningar, 
prioriteringar, möjligheter och förbättringar. Dock poängterar samtliga varuhus att 
uppföljningen är av stor vikt även om det inte skett några negativa avvikelser. Detta på grund 
av att uppföljningen skapar engagemang, transparens och uppmuntran hos samtliga 
organisationsmedlemmar. Även om allt går enligt plan belyser således de studerade varuhusen 
vikten av en kontinuerlig uppföljningsdialog under hela budgetprocessen. 
 

[…] att man träffas varje vecka, varannan vecka, varje månad eller vad det nu kan vara. Att 
man bara träffas och stämmer av. För det är ju också en kompetensutbildande stund för den 
chefen. Att vi både kan ge och ta information från varandra och kompetensutveckla varandra 
i de här frågorna. [...] Så jag tycker att dialogen är jätteviktig. Och precis som vi sa förut, att 
man involverar och känner att man äger sin egen budget. Att detta inte bara är något som 
man får och sen blev det som det blev, utan att man ställer sig frågan vad man själv kan göra 
för att påverka detta.   
 
           
                   Staffplanning leader IKEA Alfa 
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4.2 Budgetprocessen utifrån en diagnostisk och interaktiv användning 
I denna sektion presenteras hur budgeten används i de fyra varuhusen. Den ovan beskrivna 
budgetprocessen analyseras utifrån en diagnostisk och interaktiv användning av budgeten. 
Under respektive användningstyp görs en sammanslagen analys av de fyra varuhusen för att 
skapa en enhetlig förståelse för budgetarbetet i praktiken. I sektionens inledning presenteras 
den diagnostiska användningen följt av den interaktiva. Avslutningsvis görs en summering över 
budgetanvändningen i de fyra studerade varuhusen. 
 

4.2.1 Diagnostisk användning av budgeten 
 

Mitt enda syfte [med budgetuppföljningen] är nog alltid, nuläge mot mål och så här påverkar 
det oss. 

      
                                    BNO-chef IKEA Alfa 

 
Som tidigare nämnts kan en budget användas både diagnostiskt och interaktivt (Greve, 2011). 
En diagnostisk användning karaktäriseras av att utfall jämförs med förutbestämda standarder 
och har syftet att säkerställa att en organisations mål uppfylls (Simons, 1995). Ovanstående 
citat representerar ett synsätt som återfinns i samtliga varuhus, vilket indikerar en diagnostisk 
användning av budgeten genom budgetuppföljningen. Utifrån en genomgång av det empiriska 
materialet synliggörs en diagnostisk användning av budgeten på tre sätt: mål bryts ned för att 
jämföra utfall mot prognos, avvikelser korrigeras och fokus ligger på resultat. Nedan följer en 
analys kring hur de två användningarna visat sig i det empiriska materialet. 
 
I sin budgetprocess arbetar samtliga varuhus med nedbrytning av mål. De nedbrutna 
målen benämns som KPI:er (Key Performance Indicators), vilket är olika former av nyckeltal 
som används för att mäta varuhusens effektivitet och prestation. Dessa kan både vara rent 
finansiella, i termer av försäljning och kostnader, men även mer operativa och strategiska såsom 
kundnöjdhet och antal kunder som passerat kassan under en timme. Både de finansiella och 
icke-finansiella KPI:erna fungerar som ett stöd för att ge varuhusen en insyn i huruvida de 
övergripande budgetmålen uppnås, eller inte. När det gäller de mer operativa målen, vilka som 
nämnts är kopplade till affärsplanen i varuhusen, bryts dessa ned på funktion, avdelning och 
ända ned på medarbetarnivå. Varje medarbetare har utvecklingssamtal med sin närmsta chef tre 
gånger per år, vilka benämns som MUP-samtal. Dessa MUP-samtal har i sin tur olika karaktär. 
Det första utgörs av att personliga målsättningar fastställs, det andra av att målen följs upp och 
det tredje av att en eventuell löneförhöjning diskuteras utifrån måluppfyllandet. Denna typ av 
nedbrytning möjliggör således för ledningen att mäta prestationer ända ned på medarbetarnivå, 
i syfte att säkerställa att organisationens mål uppfylls. När det kommer till de finansiella 
budgetmålen får varje funktion ett eget måltal, där den satta prognosen följs upp månadsvis 
gentemot utfallet. Lönekostnaden bryts exempelvis ned och fungerar som ett måltal i termer av 
timmar. Då personalkostnaden är den största påverkbara kostnaden i samtliga av de studerade 
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varuhusen följs denna upp mer detaljerat på avdelningarna inom funktionen. Genom denna typ 
av användning av budgeten får ledningen större insyn i verksamheten och kan således 
säkerställa att de övergripande målen uppfylls.  
 

Jag får ju mina mål av min chef. Sedan bryter jag ju ned dessa mål i utvecklingssamtalen till 
mina funktionschefer som bryter ned de ytterligare till sina avdelningschefer, som bryter ned 
dessa ytterligare till medarbetarna om det nu går som det ska hela vägen. 

          
                                          Varuhuschef IKEA Alfa 
 

Hur mycket ska vi sälja varje vecka och på vilka avdelningar ska vi sälja för vad under 
respektive vecka?”, så då kikar vi övergripande, hur gick vi mot vår prognos?  
            

       Försäljningschef IKEA Gamma 
 
 
KPI:erna används inte enbart för att styra och kontrollera organisationsmedlemmarnas 
beteende, utan även för att identifiera och säkerställa vilken strategisk inriktning som ska 
fokuseras. Som nämnts ovan kan KPI:erna vara icke-finansiella och ytterligare ett exempel på 
ett sådant är antal besökare, samt hur många av dessa som konverteras till kunder. Utifrån dessa 
mått upprättas i sin tur ett så kallat säljträd, vilket fungerar som ett hjälpmedel för varuhusen 
för att identifiera vilken strategi de ska ha, samt vart resurser bör läggas i budgeten. Med andra 
ord identifieras kritiska framgångsfaktorer för varuhusen, vilket indikerar en diagnostisk 
användning. 
 

Ja men vi tittar exempelvis på hur många besökare vi har. Hur många av dessa besökare 
konverterar vi till kunder? Och på så sätt så får vi en procentuell sats, så har vi satt någonting 
som kallas för säljträd, vilket innebär att om vi ska nå vårt mål så måste vi ha X antal besök 
eller X antal kunder och de här kunderna behöver ha det här i snittkvitto för att vi ska nå vårt 
mål. Det kallar vi för säljträd. Och det hjälper ju oss när vi sätter budgeten att veta vad vi ska 
fokusera på. Ska vi fokusera på att driva trafik till varuhuset för att sedan konvertera dem till 
kunder? 

                         
                                       Försäljningschef IKEA Alfa 
 

Budgeten följs upp, uppdateras och korrigeras månadsvis på samtliga varuhus. Dock är den 
övergripande budgeten som varuhusen fått centralt av Service Office fastställd och revideras 
således inte under årets gång. Uppföljningen i varuhusen har främst ett finansiellt fokus, där 
omsättning, kostnadsrelation och resultat jämförs mot prognos. Vid eventuella avvikelser läggs 
fokus på anledningen till avvikelsen och vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas. När 
avvikelser analyserats upprättas en handlingsplan av ansvarig avdelningschef tillsammans med 
funktionschefen för den funktion som avvikelsen berör. Dock genomförs timuppföljningen 
veckovis, där ett samtal förs mellan den ansvarige avdelningschefen, funktionschefen och Staff 
Planning Leader kring vad som eventuellt behöver åtgärdas.  
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Enklaste sättet att beskriva det är att de får inkomma med en handlingsplan, hur de ska 
komma till rätta med det här. Och vi följer upp timmar varje vecka. Det är olika för olika 
företag, men vi pratar timmar. Jag säger inte att vi älskar att prata timmar men vi pratar 
timmar. Vad sa budgeten om hur mycket bemanning vi skulle ha och vad blev utfallet? Och 
det är klart att det kan gå upp och ned. Men om det nu är någon funktion som vecka efter 
vecka efter vecka drar över, då är det inte bara jag utan flera av kollegorna som är väldigt 
tydliga mot den funktionsledaren att ”det här håller inte”.  Vad är din plan för att komma till 
rätta med det här?  

         
                      Varuhuschef IKEA Delta 
 

 
Som tidigare nämnts är IKEA ett vinstdrivande företag, vilket innebär att stort fokus läggs på 
resultatet. För att säkerställa att resultaten uppnås återfinns i samtliga varuhus ett bonussystem, 
vilket kan kopplas till budgetmålet i varuhusen. Om budgetmålet uppnås får samtliga 
medarbetare en bonus, vilken bygger på omsättning, resultat och kostnadsrelation. 
Bonussystemet används således som en trigger och belönar de anställdas prestationer med syftet 
att motivera och styra dess agerande och beteende i enlighet med de satta budgetmålen. Fokus 
i samtliga varuhus läggs på att säkerställa att satta budgetmål uppnås, där bonussystemen kan 
fungera som ett hjälpmedel för att nå de satta målen. Därigenom fungerar bonusen som ett 
incitamentsystem, genom vilket ledningen kan övervaka och säkerställa att de satta målen 
uppnås.  
 

Alltså medarbetarna inser ju att om vi når våra mål, då når vi också bonus. Så jag skulle säga 
att det gör att man får en delaktighet. Så det påverkar en hel del, för det är svårt att veta vart 
man ska och vad som förväntas av en som medarbetare om man inte vet vart vi ska. Så för 
mig är det ju grunden till allt. Vad som motiverar en att gå hit om dagarna.  

      
                           BNO-chef IKEA Delta 
 
Resultatfokuseringen är vida spridd i varuhusen, genom att den dagliga uppföljningen av 
försäljningen görs lättillgänglig för samtliga i varuhusen. Detta görs i syfte att skapa en 
medvetenhet hos samtliga medarbetare och för att säkerställa att fokus ligger på resultat i allt 
de gör i sitt dagliga arbete.  
 

Vi har två säljuppföljningar kan man säga som är väldigt “här och nu”. En i vår 
personalmatsal som visar dagsmålet för idag och då är det ju mer på medarbetarnivå där man 
kollar om man nått mål. Yes! woho! vi har nått målet, och sedan dagen efter i receptionen så 
finns det en uppföljning som visar hur det gick igår. Vilka underlevererade och vilka 
överlevererade? Det är det som verkligen spelar roll på daglig basis. 

      
                                BNO-chef IKEA Beta 
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Sedan har vi ju en försäljningstavla som man hela tiden, dag för dag, kan följa för att se hur 
försäljningen går. Den uppskattas ju väldigt mycket av medarbetare, för det blir ju en trigger 
för dem att se hur mycket deras avdelning har sålt och vad som ska säljas. Då får man ju se 
hur sin egna insats är för dagen. Detta är ju uppskattat. Och när vi då har nått dagsbudget så 
spelar vi ju en bra låt i högtalaren och så är det fest! 

                 
               Försäljningschef IKEA Alfa 
 
 

4.2.2 Interaktiv användning av budgeten 
 

Nej men jag tror mycket på att ha öppet tak och ha en dialog under hela resan, så att det inte 
blir att man summerar året och såhär blev resultatet, utan jag tror att det är viktigt att ha en 
öppen dialog hela tiden och involvera medarbetarna. 

      
                                            Försäljningschef IKEA Delta 
 

Som nämnts tidigare karaktäriseras en interaktiv användning bland annat av att det finns en 
dialog mellan hierarkiska nivåer i organisationen (Simons, 1995). Dialogen syftar till att ge 
ledningen en insyn i verksamheten och möjliggöra att potentiella risker och möjligheter som 
medarbetare identifierar i sitt vardagliga arbete synliggörs. Ovanstående citat indikerar således 
på en interaktiv användning av budgeten, där försäljningschefen på IKEA Delta betonar vikten 
av att ledningen har en ständig dialog och involverar medarbetarna i sin budgetprocess. På 
samtliga IKEA-varuhus har således även en interaktiv användning av budgeten identifierats, då 
det förekommer en frekvent och kontinuerlig dialog och blocköverskridande samarbete under 
hela budgetprocessen.  
 
Förutom att varuhusen kontinuerligt arbetar med dialog i sin budgetprocess har ytterligare 
exempel på interaktiv användning identifierats utifrån det empiriska materialet. I 
budgetprocessen i varuhusen finns det möjligheter till att sprida nya idéer och inspirera till 
kreativitet. Det empiriska materialet visar på att varuhusen har formella forum, där möjligheten 
till att ta tillvara på idéer skapas. Exempel på sådana forum där ledningen interagerar med 
underordnade på olika hierarkiska nivåer är infomöten, avdelningsmöten, stormöten och olika 
former av workshops. Interaktionen ger ledningen möjlighet att fånga upp observationer och 
input som kan ligga till grund för hur strategier och budgetmål ska uppnås i fortsättningen. Det 
kan exempelvis handla om att varje funktions- och avdelningschef får diskutera kring hur 
mycket timmar som ska tilldelas deras funktion eller avdelning, eller att medarbetarna på en 
specifik avdelning har ett möte där brainstorming-aktiviteter kring arbetssätt kan äga rum. 
Genom dessa workshops inkluderas stora delar av organisationen i beslutsfattandet. 
Medarbetarna får i dessa forum diskutera kring vilka styrkor och svagheter som finns, samt 
vilka möjligheter och hot som organisationen ställs inför. Således fångas medarbetarnas åsikter 
upp, vilka i sin tur kan vara användbara i budgetprocessen. Att fånga upp potentiella operativa 
eller externa möjligheter kan exempelvis leda till att dessa prioriteras i kommande 
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budgetprocess. Denna input är även värdefull, då ledningen minskar risken att mötas av 
oförutsedda händelser som kan leda till avvikelser i budgeten. Den interaktiva användningen 
av budgeten visar sig även i de mötesstrukturer som IKEA implementerat för 
budgetuppföljningen, vilken minskar barriärer mellan högsta ledningen och underordnade.  
 
 

[...] Vi ville göra ett bättre kundmöte, vi måste möta förändringar i köpbeteenden. Vad 
innebär det för oss på vår funktion? Då har man workshops där medarbetarna kanske sitter 
och säger att ”så här vill vi kunna förflytta kundmötet, det här kan vi göra inom våra ramar”. 
Vissa sådana workshops kanske är funktionella och vissa är över gränser mellan medarbetare 
beroende på ämnet. 

                        BNO-chef IKEA Alfa 
 
 

Och så skriver vi ned nuläget och så kanske man har förenklat och förklarat en SWOT för 
medarbetarna, och så går några runt och faciliterar och försöker stötta lite i diskussionerna. 
Nej men det där kanske inte är en styrka utan snarare en möjlighet… Och så bygger man 
ihop det och så har man ett nuläge. Sedan fortsätter man och säger att ”om vi har den här 
målbilden, och vi vill förflytta oss hit, vad skulle vi vilja göra annorlunda? Eller vad behöver 
vi göra för att möta den förväntan imorgon?” Och så gör man en likadan igen och tar ett nytt 
blädderblock liksom.                        
     

                               BNO-chef IKEA Alfa 

 

Den interaktiva användningen av budgeten visar sig även i det empiriska materialet då vikten 
av att flytta beslutsfattandet så nära kunden som möjligt visat sig vara en central aspekt. Genom 
att beslutsfattandet flyttas närmare kunden tillåts även medarbetare upptäcka risker och 
möjligheter som sedan kan fångas upp av ledningen. Att ta tillvara på de observationer som 
sker närmast kunden innebär att insyn i verksamheten skapas från den högsta ledningen ned till 
övriga medarbetare.  
 

Tänk att det exempelvis inte funkar på kök, vi säljer inte ”asmycket” som vi hade planerat 
och budgeterat för. Vad är det som händer? Vad är det vi behöver göra? Och de i sin tur 
försöker ju i sin tur, som jag sa tidigare, flytta besluten så nära kunden som möjligt så att det 
inte sitter fyra, fem funktionschefer och försöker lösa det, utan involvera då självklart den 
avdelningen”.  

      
                           Varuhuschef IKEA Gamma 
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På IKEA arbetar man även med arbetsmiljöronder, vilket medför att medarbetare ges möjlighet 
att ge input kring förbättringsmöjligheter gällande arbetsmiljö. Genom att arbeta med 
kontinuerliga arbetsmiljöronder kan medarbetare därmed indirekt vara med och påverka 
beslutsfattandet i budgetprocessen.  
 

Under den här perioden [budgetuppställandet] så spelar man mycket mellan olika funktioner 
och avdelningar, det är ju BNO-chefen som håller i det, men sen är det ju även en hel del 
avdelningsmöten under året och olika processer, såsom exempelvis arbetsmiljöronder, osv 
som säkerställer att vi får in allting som behövs. 

                      
                                                                                                   Varuhuschef IKEA Beta 

 
Ytterligare ett exempel på en interaktiv användning av budgeten visar sig på varuhusen genom 
den horisontella strukturen som återfinns. I budgetprocessen arbetar den högsta ledningen nära 
sina underordnade. Att ha horisontella strukturer skapar möjligheter för att erfarenheter kan 
spridas i organisationen, vilket i sin tur skapar förutsättningar för organisatoriskt lärande. Att 
den högsta ledningen arbetar nära sina underordnade skapar möjlighet att åsikter lättare sprids.  
 

Då kommer ju jag givetvis ha en extra dialog med min avdelningschef på kök för att diskutera 
vad det är som gör att köksförsäljningen inte kommer. Vad kan vi göra för att skapa 
förutsättningar för den? Så endera går jag till henne, eller så kommer hon till mig. Vi har ju 
nära till varandra verkligen. Inga långa beslutsvägar eller så. 

      
               Försäljningschef IKEA Gamma 
 
 
För att summera indikerar analysen av det empiriska materialet att samtliga av de studerade 
varuhusen har betoningar av såväl en diagnostisk som interaktiv användning av budgeten. Å 
ena sidan synliggörs den interaktiva användningen främst genom att varuhusen arbetar intensivt 
i att involvera medarbetare, bryta barriärer mellan högsta ledningen och underordnade, 
implementera mötesstrukturer som möjliggör dialog mellan högsta ledningen och 
underordnade samt genom att arbeta horisontellt mellan avdelningarna under hela 
budgetprocessen. Genom att arbeta horisontellt skapas möjligheter för att erfarenheter kan delas 
mellan organisationens medlemmar. Enligt Simons (1995) möjliggör denna typ av användning 
lärande på grund av dess funktion, i termer av att observationer från underordnade kan nå den 
högsta ledningen och spridning av erfarenheter kan uppstå. Genom den interaktiva 
användningen som identifierats på samtliga varuhus skapas således möjligheter till att 
organisatoriskt lärande främjas. Å andra sidan synliggörs den diagnostiska användningen av 
budgeten främst i uppföljningen och kommunikationen av budgeten, där fokus ligger på en 
jämförelse mellan utfall och prognos. Den diagnostiska användningen synliggörs även i det 
empiriska materialet i termer av att handlingsplaner upprättas vid eventuella avvikelser, mål 
bryts ned och finansiella och icke-finansiella nyckeltal förekommer i syfte att säkerställa att 
målen uppfylls. Genom att använda budgeten diagnostiskt säkerställer således varuhusen att 
verksamhetens övergripande mål uppfylls och skapar därmed en insyn i verksamheten.  
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4.3 Budgetprocessen som OLMs 
Utifrån ovanstående diskussion har en förståelse kring de fyra studerade varuhusens 
budgetarbete vuxit fram, utifrån en diagnostisk och interaktiv användning. Denna diskussion 
skapar ett sammanhang som gör det möjligt att i ett nästa steg konkretisera analysen och förstå 
de olika användningarna av budgeten utifrån ett OLM-perspektiv. I det följande konkretiseras 
och nyanseras således analysen genom att vi ger en beskrivning av den diagnostiska och 
interaktiva användningen av budgeten som just OLMs.  
 
Som påvisats ovan återfinns en tydlig diagnostisk användning av budgeten i de fyra studerade 
varuhusen, där mål bryts ned för att kunna jämföra utfall mot prognos, korrigera avvikelser och 
fokusera på resultat. På samtliga varuhus fastställs mål och prioriteringar centralt, vilket sätter 
förutsättningarna för varuhusen. Därefter bryts målen ned till varje enskild funktion. De 
nedbrutna målen kan sedan användas i uppföljningen av budgeten, vilket kan skapa en 
förståelse för vad som ska åstadkommas under året samt vad som behöver prioriteras. Att bryta 
ned mål kan i sin tur innebära att det skapas en slags helhetsförståelse bland 
organisationsmedlemmarna. Annorlunda uttryckt kan de nedbrutna målen leda till att varje 
enskild medarbetare förstår sin del i helheten. Detta går i linje med det Shani och Docherty 
(2003) beskriver som en kognitiv lärandemekanism. Enligt författarna har den kognitiva 
lärandemekanismen en viktig roll i att skapa en gemensam förståelse för bland annat 
prioriteringar bland organisationens medlemmar. Denna mekanism spelar därmed även en 
viktig roll i att åstadkomma organisationens mål och prioriteringar (Shani & Docherty, 2003). 
Detta innebär att den diagnostiska användningen av budgeten kan fungera som en kognitiv 
lärandemekanism, genom att skapa denna gemensamma förståelse utifrån vilken de satta målen 
och prioriteringarna kan åstadkommas.  
 
Uppföljningen av budgetmålen på de fyra varuhusen är intensiv och görs på en regelbunden 
basis. Detta visar sig främst genom att ledningsgruppen gör en uppföljning av aktuella 
budgetposter en gång i månaden. Med andra ord är uppföljningen en rutin som 
institutionaliserats i organisationen, där faktiskt utfall mäts mot det prognostiserade. En sådan 
rutin ger ledningen en överblick över verksamheten, vilket i sin tur skapar möjligheter för att 
utvärdera resultatet. Som nämnts görs uppföljningen inte enbart i ledningen, utan sträcker sig 
även till de funktions- och avdelningschefer som är ansvariga för olika delar av budgeten. Vid 
avvikelser upprättar de ansvariga handlingsplaner för åtgärder som ska vidtas för att nå det 
uppsatta målet. Utifrån en analys av det empiriska materialet kan det konstateras att detta är ett 
krav från den högsta ledningen, där det finns förväntningar från ledningen att avdelningschefer, 
i samråd med sina underordnade, upprättar handlingsplaner som beskriver vilka åtgärder som 
ska vidtas. Sådana former av utvärderingar återfinns även i de tidigare nämnda personliga 
MUP-samtalen, där varje medarbetare får ansvar för att uppnå specifika, mer operativa, mål 
som även följs upp. Dessa är också implementerade i verksamheten och äger rum tre gånger 
per år för varje medarbetare. Den diagnostiska uppföljningen av budgeten och medarbetarnas 
personliga mål kan således fungera som det Shani och Docherty (2003) beskriver som en 
procedurell lärandemekanism. Som tidigare beskrivits utgörs denna mekanism av bland annat 
rutiner och metoder som syftar till att främja lärandet i form av granskning och undersökning 
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kring potentiella förbättringar. Ett exempel på en sådan OLM är just periodiska recensioner och 
utvärderingar som ger en överblick över verksamheten (Somech & Drach-Zahavy, 2004). Den 
diagnostiska användningen av budgeten, genom de periodiserade måluppföljningarna med 
bland annat krav på upprättandet av handlingsplaner, utgör just sådana recensioner som är 
kopplade till det dagliga arbetet där förbättringsåtgärder kan identifieras. Därmed är detta ett 
tydligt exempel på hur den diagnostiska användningen kan fungera som en procedurell 
lärandemekanism i de fyra studerade varuhusen, i termer av de olika verktyg och metoder för 
utvärdering som finns för att åstadkomma förbättringar.  
 
Som nämnts är den diagnostiska användningen av budgeten bland annat viktig för att skapa 
förståelse kring vilka mål och vilken inriktning organisationen ska ha, samt trigga utvärdering 
och reflektion kring hur det går resultatmässigt för varuhusen. Den diagnostiska användningen 
kretsar därmed kring vad organisationen ska göra. När det gäller hur organisationen ska 
åstadkomma detta återfinns dock den konkreta kunskapen lokalt, snarare än centralt hos 
ledningen. Som nämnts sätts affärsplanens övergripande strategier och tactics centralt av IKEA 
Global och budgetmålen sätts även de centralt, dock i diskussion mellan ledningen och Service 
Office (IKEA Sverige). Som antyds ovan bidrar den diagnostiska användningen av budgeten 
till att göra dessa mål och strategier kända och skapa förutsättningar och en förståelse för vart 
organisationen är på väg. Problematiken kring hur de uppsatta målen och strategierna ska 
uppnås kan däremot inte lösas på en central nivå via den diagnostiska styrningen. För att uppnå 
detta krävs det således en förlängning av den diagnostiska användningen och att budgeten även 
används interaktivt, där forum för diskussion mellan över- och underordnade upprättas. Utifrån 
detta drar ledningen nytta av medarbetarnas insyn i den dagliga verksamheten för att lösa just 
hur-problematiken. 
 
Den ovan förda diskussionen är speciellt intressant utifrån ett OLM-perspektiv. Att ta hjälp av 
medarbetarna återfinns nämligen i de fyra studerade varuhusen, då det finns regelbundna 
stormöten och avdelningsmöten där medarbetare involveras i hur de uppsatta strategierna och 
tactics ska uppnås. På dessa möten ges det utrymme för medarbetare att komma med idéer 
angående hur kostnadsmässiga fokusområden eller prioriteringar ska kunna lösas. Detta går i 
linje med det Shani och Docherty (2003) beskriver som strukturella lärandemekanismer. Som 
nämnts beskrivs de strukturella lärandemekanismerna som implementerade forum, vilka 
fungerar som kommunikationskanaler som möjliggör gemensam utforskning och diskussion. 
Detta kan i sin tur leda till att idéer kan spridas från enskilda individer till organisationen (Shani 
och Docherty (2003). I dessa olika mötesforum ges medarbetarna således möjligheten att 
kommunicera och föra en dialog med sina chefer. Via “brainstorminginriktade” workshops 
skapas förutsättningar för gemensam utforskning och diskussion, vilket medför att 
medarbetarnas idéer kan spridas och lagras i organisationen. Den interaktiva användningen 
fungerar därmed som en strukturell lärandemekanism genom de olika strukturella forumen, i 
vilka medarbetarnas idéer kan fångas upp.  
 
För att summera är det utifrån en analys av det empiriska materialet tydligt att såväl en 
diagnostisk som interaktiv användning av budgeten kan fungera som OLMs. Ovan förda 
diskussion visar på den diagnostiska användningens förmåga att skapa förståelse för de uppsatta 
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budgetmålen, och därmed dess funktion i att få organisationen att åstadkomma målen och 
prioriteringarna. Den diagnostiska användningen skapar även möjlighet till granskning och 
undersökning kring förbättringar genom de periodiska budgetuppföljningarna som äger rum. 
Med andra ord kan den diagnostiska användningen således fungera både som en kognitiv och 
procedurell lärandemekanism. Vad gäller den interaktiva användningen möjliggör denna 
användning av budgeten kommunikation mellan hierarkiska nivåer och diskussion och 
utforskning mellan organisationsmedlemmarna för att komma fram till hur mål ska kunna 
uppnås. Med andra ord kan den interaktiva användningen fungera som en strukturell 
lärandemekanism på de fyra studerade varuhusen.  
 
Ovan förda resonemang utgör det vi kunnat identifiera i det empiriska materialet utifrån våra 
teoretiska förväntningar.  Trots att den ovan förda diskussionen ger en beskrivning av vad det 
är i de olika användningarna som gör att budgeten kan fungera som OLMs ger beskrivningarna 
dock inte en konkret förståelse för hur dessa mekanismer fungerar. Vi har därför i ett avslutande 
steg i analysen nyanserat det empiriska materialet ytterligare och utvecklat begrepp i syfte att 
fylla denna lucka. Denna del av analysen har därmed resulterat i två centrala begrepp, vilka 
adderar viktiga aspekter kring hur vi kan förstå den diagnostiska och interaktiva användningen 
som OLMs. De begrepp som vuxit fram utifrån det empiriska materialet är enkel 
kommunikation och att skapa delaktighet i budgetprocessen. Begreppen sätter fingret på vad 
som framstår som viktigt för hur budgetarbetet i de fyra varuhusen bidrar till det organisatoriska 
lärandet. Begreppen bidrar i sin tur till en djupare förståelse för hur de olika 
lärandemekanismerna fungerar. Dessa är i sin tur kopplade till det som Huber (1991) benämner 
som organizational learning constructs, nämligen anskaffning, spridning, tolkning och lagring 
av information. Då Lipshitz, Popper och Friedman (2002) menar på att OLMs syftar till att 
främja just dessa konstruktioner av organisatoriskt lärande kan begreppen vara behjälpliga för 
att beskriva hur budgetprocessen fungerar som OLMs. Både kommunikationen av budgetmål 
och fokusområden, samt delaktigheten i organisationen, utgör dessutom centrala delar i de olika 
användningarna av budgeten, varför begreppen ytterligare bidrar till att skapa en förståelse 
kring hur budgetanvändningen kan fungera som OLMs. Annorlunda uttryckt fungerar 
begreppen som ett stöd för att ytterligare konkretisera hur de olika organisatoriska 
lärandemekanismerna fungerar. Nedan följer en redogörelse för betydelsen av respektive 
begrepp, följt av en diskussion kring hur begreppen kommer till uttryck i en diagnostisk och 
interaktiv användning av budgeten. Avslutningsvis förs en diskussion kring begreppen utifrån 
ett OLM-perspektiv. 
 

4.3.1 Enkel kommunikation i budgetprocessen 
4.3.1.1 Beskrivning av begreppet 

Det första begreppet som identifierats utifrån det empiriska materialet kring IKEA:s 
budgetprocess är enkel kommunikation. Begreppet har vuxit fram utifrån delen i 
budgetprocessen där budgeten kommuniceras ut till organisationen. Kommunikationen av 
budgeten är en väsentlig del av budgetarbetet på IKEA och uppstår dels när budgeten ställts 
upp, men även vid budgetuppföljningen där resultat kopplade till försäljningsmålet och 



 
50 

kostnadsrelationen står i fokus. Kommunikationen av budgeten sker i strukturella forum såsom 
varuhusövergripande möten, men även i ledningsgrupps-, funktions- eller avdelningsmöten. 
Enkelhet i kommunikationen av budgeten består i sin tur av en uppsättning egenskaper som 
karaktäriserar en enkel kommunikation och som tillsammans är viktiga för att 
budgetanvändningen ska kunna fungera som en OLM. För det första krävs det att informationen 
som kommuniceras förenklas. Detta innebär att informationen kring budgeten inte görs för 
abstrakt och komplex, då en alltför komplex information kan hämma förståelsen hos övriga 
medarbetare. Varuhusen gör detta genom att inte kommunicera komplexa siffror, utan snarare 
använda ett språk som samtliga medarbetare förstår. Denna egenskap handlar delvis om att 
omvandla siffermässiga mål till ord som underordnade kan relatera till, vilken kan underlätta 
förståelsen för det som kommuniceras. Ett annat exempel är det klassiska stoppljuset som 
används för att visa vilka KPI:er som är i linje med de prognostiserade målen, där grönt 
indikerar att organisationen är i fas och rött indikerar negativa avvikelser.  
 

Jag försöker ju prata så lite komplexitet som möjligt [..] att prata med bönder på bönders vis.  

       
                    BNO-chef IKEA Alfa 

 

Redan på ledningsgruppsnivå så jobbar jag med smileys istället för nyckeltal liksom. Gick 
det bra så blev det en glad gubbe med dubbeltumme och gick det dåligt så blev det en som 
gråter, för att skapa en enkelhet kring hur vi mår.  

      
                       BNO-chef IKEA Gamma 
 
För det andra krävs det att informationen reduceras och fokuseras. Denna egenskap handlar 
således om vad som kommuniceras till medarbetarna. Samtliga varuhus har en ambition att vid 
kommunikationen av budgetuppställningen och resultaten skapa engagemang och en 
medvetenhet kring hur varje medarbetare kan påverka de totala målen. Då den totala budgeten 
för varuhusen (Profit and Loss) innehåller budgetposter som berör alla kostnader, samt det 
totala försäljningsmålet för varuhusen, finns ett behov av att reducera den information som 
kommuniceras till organisationen. Reducering av information kan då göras utifrån vad 
medarbetarna kan relatera till i sitt dagliga arbete. Att reducera och fokusera informationen 
innebär att organisationsmedlemmarna får mindre information att bearbeta, vilket i sin tur kan 
leda till att informationen blir lättare att ta med sig ut i det dagliga arbetet. Att förenkla 
informationen och göra målen relativt enkla och få skapar förutsättningar för att medarbetarna 
lättare ska förstå innebörden. 
 

Sedan är det ju lite vad man kommunicerar, för det är ju inte varenda post såhär liksom, utan 
där väljer man ju ut vad som kan vara intressant att kommunicera, till liksom de många 
människorna på varuhuset. 

  
  Staff planning leader IKEA Gamma 
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För att summera karaktäriseras det identifierade begreppet enkel kommunikation av 
egenskaperna reducera, fokusera och förenkla information. Nedan följer en tabell med en 
sammanställning över enkel kommunikation och begreppets egenskaper. Med stöd av citat från 
det empiriska materialet visualiserar tabellen nedan hur begreppets egenskaper vuxit fram och 
härletts utifrån det empiriska materialet.  
 
 
 

Tabell 2 Enkel kommunikation och dess egenskaper 

 
 
 

4.3.1.2 Enkel kommunikation i en diagnostisk och interaktiv användning och kopplingen till 
OLM 

Den enkla kommunikationen kan komma till uttryck i såväl den diagnostiska som den 
interaktiva användningen av budgeten i de studerade varuhusen. Gränsdragningen mellan en 
diagnostisk och interaktiv användning kan ibland vara hårfin, vilket den också är när det 
kommer till kommunikationen av budgeten. Kommunikationen handlar om en eller flera 
överordnades kommunikation av budgetuppställning eller budgetresultat till underordnade. När 
det kommer till budgetuppföljningen i de olika varuhusen inleds denna med att BNO-chefen 
först analyserar vilka avvikelser som finns i budgeten för att sedan kommunicera detta till 
ledningsgruppen. Där finns alla funktionschefer som bär ansvar för olika poster i budgeten och 
i samband med kommunikationen blir dessa personer informerade kring hur just deras post 
ligger till i jämförelse med prognos. Detta går i linje med det Greve (2011) beskriver som en 
diagnostisk användning av budgeten, där utfall jämförs mot prognos. Som nämnts förs detta 
därefter vidare nedåt i hierarkin till avdelningschefer och därefter även medarbetare. Det faktum 
att jämförelsen mellan utfall och prognos kommuniceras gör att kommunikationen kan ses som 

Egenskaper Exempel på citat som egenskaperna härletts från

Reducera och fokusera information 

1. "Resultaträkningen kommer ju ut i 
enklare form [...] vi går ju inte in i detalj på posterna, 
såklart, utan snarare tvärt om." 

2. "Så vi försöker göra det så enkelt som möjligt och skalar av och 
inte pratar hela budgetprocessen med alla, för det blir för mycket 
och det blir otydligt."

Förenkla information

1. "Så då brukar vi göra såna här incheckningar om det är rött, gult 
eller grönt. Grön är att vi har nått i hamn, vi är klara, gult att vi är 
på väg men inte riktigt nått i hamn och rött att vi behöver vidta 
åtgärder." 

2. "Vi har försökt att förenkla det och berätta i stället om att vi vill 
hålla oss så enkelt som möjligt, vi vill prata dina ord så att vi får alla 
med oss där. Göra det lite, lite mer… Ja men enkelt, enkelhet i den 
processen. Det kan vara det bästa ordet för det."

Enkel kommunikation
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en diagnostisk användning av budgeten. Kommunikationens innehåll är ett resultat av att 
överordnade på de olika hierarkiska nivåerna reducerat och förenklat informationen för att göra 
den applicerbar och begriplig för sina underordnade. Den enkla kommunikationen av resultat 
är således ett inslag i den diagnostiska användningen av budgetprocessen.  
 
Enkel kommunikation kan även komma till uttryck i den interaktiva användningen. Enligt 
Simons (1995) inkluderar en interaktiv användning ledningens kommunikation av preferences 
for search. Utifrån denna beskrivning kan en interaktiv användning identifieras genom att 
ledningen kommunicerar fokusområden där de önskar att medarbetare ska söka efter lösningar 
på strategiska problem. Då budgetresultat kommuniceras och följs upp synliggörs information 
om det resultatmässiga nuläget i organisationen och vilka områden som behöver fokuseras. 
Som beskrivits ovan är en av egenskaperna för enkel kommunikation att ledningen fokuserar 
information så att denna ska vara relevant för mottagaren. Enkel kommunikation kan således 
även komma till uttryck i den interaktiva användningen av budgeten, genom att ledningen i sin 
kommunikation av preferences for search fokuserar informationen till sina underordnade.  
 
Att förenkla, reducera eller fokusera information ger en indikation på hur användningen av 
budgeten kan fungera som en OLM. Som tidigare nämnts är dessa mekanismer strukturella och 
prodecuriella arrangemang som syftar till att underlätta anskaffning, spridning, tolkning och 
lagring av information (Lipshitz Popper & Friedman, 2002). Den enkla kommunikationen sker 
i strukturella arrangemang såsom ledningsgruppsmöten eller varuhusövergripande stormöten. 
Primärt kan således budgeten fungera som en strukturell lärandemekanism. När informationen 
reduceras och förenklas skapas förutsättningar för att underlätta tolkningen av information, i 
termer av att mängden information som organisationsmedlemmarna behöver ta in blir mindre, 
relevant och därmed enklare att hantera. Enligt Daft och Weick (1984) är tolkningen av 
information en process för att ge informationen mening och för att skapa en gemensam 
förståelse. Att förenkla informationen i de strukturella forum där budgeten kommuniceras kan 
således göra det enklare för mottagarna av informationen att se denna som meningsfull i sin 
kontext. Genom att reducera informationen och förenkla budskapet till ett språk som 
medarbetare förstår kan även en gemensam förståelse skapas. Enligt Shani och Docherty (2003) 
är kognitiva lärandemekanismer viktiga för att skapa en gemensam förståelse bland 
organisationsmedlemmar. I linje med Shani och Docherty kan således användningen av 
budgeten även fungera som en kognitiv lärandemekanism, i termer av att ledningen genom 
enkel kommunikation kan skapa en gemensam förståelse för informationen bland 
organisationens medarbetare.  
 
För att summera begreppet enkel kommunikation karaktäriseras detta av två egenskaper som 
visat sig framstå som viktiga för hur budgetarbetet på de fyra varuhusen bidrar till 
organisatoriskt lärande. Dessa egenskaper är förenkla information och reducera eller fokusera 
information. Begreppet fungerar som ett stöd för att öka vår förståelse för hur användningen av 
budgeten på de fyra studerade varuhusen kan fungera som en OLM. Analysen av det empiriska 
materialet antyder att den diagnostiska användningen kan fungera som en OLM genom enkel 
kommunikation. Detta på grund av att fokuseringen av information i den diagnostiska 
användningen kan bidra till att denna blir meningsfull för de underordnade, i termer av att de 
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får en bild över nuläget i sitt ansvarsområde och lättare kan förstå vad som eventuellt behöver 
åtgärdas. Förenklingen av informationen kan i sin tur bidra till att detta tydliggörs och att 
informationen ges mening. Den diagnostiska användningen kan därmed underlätta 
informationstolkningen och fungera som en kognitiv lärandemekanism. Som nämnts inkluderar 
den interaktiva användningen av budgeten också kommunikation av budgeten. 
Kommunikationen kommer till uttryck i den interaktiva användningen genom att fokusområden 
kommuniceras till medarbetarna, med syftet att underlätta för medarbetare att söka efter 
lösningar på problem. På samma sätt som i den diagnostiska användningen skapas mening kring 
informationen, men mer konkret utifrån att fokusområden kommuniceras och att informationen 
förenklas. På detta sätt kan medarbetarna lättare få en gemensam förståelse för var de ska hitta 
strategiska lösningar och hur de kan påverka det slutgiltiga budgetresultatet. Även den 
interaktiva användningen kan därmed anses underlätta tolkningen av information, men med ett 
annat syfte än den diagnostiska användningen. Därmed kan den interaktiva användningen också 
fungera som en kognitiv lärandemekanism genom att fokusområden kommuniceras och 
informationen förenklas. 
 

4.3.2 Skapa delaktighet i budgetprocessen 
4.3.2.1 Beskrivning av begreppet 

Det andra begreppet som identifierats utifrån det empiriska materialet är att skapa delaktighet. 
Begreppet har vuxit fram utifrån det empiriska materialet som berör budgetuppställandet och 
budgetuppföljningen, vilka utgör grundpelarna i IKEA:s budgetprocess. Även detta begrepp 
består av ett antal karaktäriserande egenskaper. För det första skapas delaktighet då ansvar 
delegeras i organisationen. Genom att underordnade tilldelas ansvar för olika delar av 
budgetresultatet blir de också delaktiga i uppfyllandet av organisationens budgetmål. 
Beslutsfattandet flyttas till medarbetarna, vilka således har befogenhet att själva fatta beslut 
gällande hur budgetmål ska uppnås inom det givna ansvarsområdet. Att delegera ansvar innebär 
att ledningen på IKEA tar tillvara på den kompetens som finns inom organisationen och skapar 
således delaktighet.  
 

Det är inte bara en ledningsprodukt saker och ting, utan här tar man sitt ansvar. Det är inte 
ledning och sen medarbetarna, utan här är det allihopa. Man förstår att man behöver bidra, i 
allting.  

      
                               BNO-chef IKEA Delta 
 

För det andra skapas delaktighet genom transparens. Transparensen tar sig uttryck genom att 
ledningen inte utelämnar relevant information och framför allt genom att budgetinformation 
görs lättillgänglig. När detta sker skapas också förutsättningar för samtliga 
organisationsmedlemmar att vara med och påverka resultatet på varuhuset, vilket innebär att de 
görs delaktiga. Vidare skapas en gemensam syn på resultat och omsättning, vilket också utgör 
delaktighet.  



 
54 

 

Avdelningscheferna på sälj får ju möjligheten att själva gå in och titta på uppföljningen i 
olika rapporter och verktyg. 

      
                                        Säljchef IKEA Alfa 
 
 
För det tredje är en viktig egenskap för att skapa delaktighet involvering. Denna egenskap är 
nära kopplad till begreppet som sådant och inkluderar både en involvering i uppställandet av 
budgeten, men även en involvering i hur mål ska uppnås. När en dialog förs mellan över- och 
underordnade kring hur försäljningsmål ska sättas eller hur resurser ska fördelas, skapas en 
delaktighet i hur budgeten ska utformas. När medarbetare involveras i att tänka och framföra 
idéer kring hur mål kan uppnås blir de i sin tur också delaktiga i att skapa den strategi 
organisationen ska använda sig av för att nå sina mål. Själva involveringen av underordnade i 
budgetuppställandet och uppföljningen av budgeten, i termer av hur mål kan uppnås, skapar 
alltså delaktighet i organisationen.  
 

[...] så sitter vi och diskuterar inom den här gruppen… ”Vad kan vi bidra med inom”… På 
köksavdelningen tar vi som exempel, för att bidra in i den här tacticen. ”Aa men vi tror att 
vi kan göra det här, det här tror vi att vi kan bidra med, det här skulle vi vilja jobba med, det 
tror vi kommer förflytta oss.    
           

               Säljchef IKEA Gamma 
 

För att summera karaktäriseras det identifierade begreppet skapa delaktighet av egenskaperna 
delegring av ansvar, transparens och involvering. Nedan följer en tabell med en 
sammanställning över begreppets egenskaper. Med stöd av citat från det empiriska materialet 
visualiserar tabellen hur begreppets egenskaper vuxit fram utifrån det empiriska materialet.  
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Tabell 3 Skapandet av delaktighet och dess egenskaper 

 
 

 
4.3.2.2 Skapandet av delaktighet i en diagnostisk och interaktiv användning och kopplingen 
till OLM 

Skapandet av delaktighet kommer till uttryck både i den diagnostiska och den interaktiva 
användningen av budgeten i de fyra studerade varuhusen. I den diagnostiska användningen 
skapar ledningen delaktighet genom att vara transparent med information om budgetresultat 
och genom att delegera ansvar. Som nämnts karaktäriseras en diagnostisk användning av att 
fokus ligger på att de resultatmässiga målen ska uppfyllas. Genom att ledningen på de fyra 
varuhusen gör informationen kring försäljningsutfall kontra mål lättillgänglig skapas också en 
medvetenhet och en förståelse bland medarbetarna kring hur det går för varuhuset i stort, samt 
för de olika avdelningarna. En följd av detta är att organisationen blir resultatfokuserad och att 
en strävan efter måluppfyllelse uppstår. På så sätt är transparensen eller tillgängliggörandet av 

Egenskaper Exempel på citat som egenskaperna härletts från

Delegera ansvar

1. "Det absolut enklaste exemplet som alla avdelningschefer också ställs 
ansvariga för är ju hur många timmar du gör av med. De får en budget med 
timmar att fördela på olika sätt, hur du ska fördela de här timmarna under året 
det bestämmer du, men det är också du som ska se till att spara dem om du 
överspenderar." 

2. "Vi vill ha så mycket som möjligt av ”leda dit själv” så mycket ansvar i 
vardagen, för det är där kunskapen ligger. Så då har vi massa personer med 
ansvarsområden."

Transparens

1. "Avdelningscheferna på sälj får ju möjligheten att själva gå in och titta på 
uppföljningen i olika rapporter och verktyg." 

2. "[...] det går inte bara att ha tummen i spåret och allting är frid och fröjd, utan 
vi vill kommunicera sanningen och med det menar jag att ibland blåser det lite 
snålare vindar och då måste man agera på det också [...]"

Involvera i uppställande av budget

1. "Lite som jag beskrev innan, det här är det som min funktion påverkar mest i, 
och då är det också rimligt att jag sätter måltalet för det som sedan blir 
varuhusets gemensamma mål så klart. Men utifrån min proffession och min 
funktions proffession med mina chefer så sätter vi det gemensamt."

2. "Sen kan ju varuhuset välja att lägga mer eller mindre resurser i den ena eller 
den andra änden av varuhuset för att nå det resultatet. Det blir ju en dialog där 
vi måste komma överens om tex “nej men vi behöver ju mer resurser till logistik, 
är det okej att ta det från kundrelation?”."

Involvera i hur mål ska uppnås

1. "[...] då var det ett stort husmöte med alla medarbetare som fick sitta i 
workshops och ta fram idéer då om hur vi kan öka försäljningen och idéer om 
var vi kan spara någonstans."

2. "Man satte upp strategierna i personalmatsalen och så fick man på post-it 
lappar skriva ned vad man skulle göra för att nå denna strategi som 
medarbetare." 

Skapa delaktighet
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budgetinformation en del av den diagnostiska användningen av budgeten. När det kommer till 
delegering av ansvar är detta bland annat kopplat till olika budgetposter och olika delar av 
affärsplanen. Då ansvar fördelas ut till medarbetare möjliggörs även en uppföljning av utfall 
kontra prognos, där varje ägare av budgetposterna ansvarar för att se till att det uppsatta målet 
uppnås. Genom ansvarsfördelning kan ledningen därmed säkerställa att budgetmålen efterföljs, 
vilket är en stark indikation på en diagnostisk användning. 
 
Det empiriska materialet indikerar att delaktighet även kan skapas inom ramen för den 
interaktiva användningen på ett tydligt sätt. Utifrån budgetprocessen i de fyra varuhusen 
uttrycks skapandet av delaktighet genom att ledningen involverar underordnade i hur budgeten 
ska ställas upp och hur olika budgetmål och strategiska mål ska uppnås. Genom att funktions- 
och avdelningschefer möts och för en dialog involveras underordnade i hur budgeten ska ställas 
upp och via avdelningsmöten, arbetsmiljöronder, medarbetarråd, stormöten och 
medarbetarundersökningar kan medarbetares idéer fångas upp. Vad gäller involveringen vid 
uppställandet av budget och hur mål ska uppnås går detta i linje med vad som karaktäriserar en 
interaktiv användning av budgeten. 
 
Att delegera ansvar, skapa transparens och involvera underordnade ger även en indikation på 
hur användningen av budgeten kan fungera som en OLM. När ledningen är transparent och gör 
informationen lättillgänglig möjliggörs det Huber (1991) benämner som informationsspridning, 
vilket utgör processen där information delas i en organisation. Då transparensen också kan 
skapa en gemensam förståelse för organisationens olika avdelningars behov och resultat kan 
den även främja informationstolkningen. När det kommer till delegering av ansvar inkluderas 
de som är ansvariga för olika delar av budgeten i uppföljningssamtal med sina överordnade, där 
budgetresultat följs upp och handlingsplaner kan upprättas. I uppföljningen läggs fokus på 
anledningen till utfallet, vilket gör att insikter kring detta kan uppstå och spridas mellan över- 
och underordnade. Kunskapsanskaffning beskrivs som att anskaffa kunskap eller information 
som potentiellt skulle vara användbar för organisationen (Huber, 1991). Ansvarsfördelningen 
kan således bidra till anskaffning av kunskap kring anledningen till de resultatmässiga utfallen, 
vilket blir användbart för att till slut nå de uppsatta målen. Till sist antyder det empiriska 
materialet att även involveringen av underordnade kan bidra till att budgetprocessen fungerar 
som en OLM. Dialogen mellan funktions- och avdelningschefer, där resursfördelningen och 
försäljningsmålet diskuteras, kan bidra till de olika konstruktionerna i det organisatoriska 
lärandet. För att dialogen ska vara värdefull krävs det input från avdelningscheferna utifrån den 
dagliga verksamheten och inputen kan i sin tur ha en inverkan på hur budgeten ställs upp. Detta 
kan vidare främja informationsspridningen från en lägre hierarkisk nivå till en högre. Samtidigt 
kan detta bidra till att en gemensam förståelse skapas bland funktions- och avdelningscheferna 
i organisationen kring de olika avdelningarnas resursbehov och försäljningskrav, varför detta 
även kan underlätta informationstolkningen. På samma sätt sprids information, då medarbetares 
idéer fångas upp via olika mötesforum.  
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Då samtliga egenskaper i skapandet av delaktighet visat sig bidra till att information sprids eller 
överförs, samt att detta görs i antingen formella uppföljningsdialoger, kommunikation via 
försäljningstavlor eller mötesforum där idéer kan fångas upp, tyder detta på att skapandet av 
delaktighet gör att budgetanvändningen primärt fungerar som en strukturell lärandemekanism. 
Då transparensen med budgetinformationen samtidigt kan bidra till att skapa en gemensam 
förståelse för organisationen och därmed främja informationstolkningen, antyds att 
budgetanvändningen även kan fungera som en kognitiv lärandemekanism sett utifrån skapandet 
av delaktighet. 
 
För att summera begreppet skapa delaktighet karaktäriseras detta av fyra framträdande 
egenskaper som sätter fingret på vad som framstår som viktigt för hur budgetanvändningen i 
de fyra varuhusen bidrar till det organisatoriska lärandet. Dessa egenskaper är delegering av 
ansvar, transparens, involvering i uppställandet av budgeten samt involvering i hur mål ska 
uppnås. Begreppet fungerar således som ett stöd för att öka vår förståelse för hur användningen 
av budgeten i de fyra studerade varuhusen kan fungera som en OLM. Det empiriska materialet 
antyder att både den diagnostiska och interaktiva användningen av budgeten kan fungera som 
en OLM genom skapandet av delaktighet. Den diagnostiska användningen skapar delaktighet 
genom att budgetinformation görs lättillgänglig och att ansvar delegeras. Därmed främjas 
informationsspridning kring budgetresultat, anskaffning av kunskap vad gäller anledningen till 
utfall samt informationstolkning genom att en gemensam förståelse skapas för organisationen. 
Sett utifrån detta kan den diagnostiska användningen av budgeten fungera som en strukturell 
och kognitiv lärandemekanism. I den interaktiva användningen kommer skapandet av 
delaktighet till uttryck genom involvering i uppställandet av budgeten och i hur mål ska uppnås. 
Detta kan leda till att värdefull information sprids från de lägre hierarkiska nivåerna till de 
högre, varför denna typ av användning kan fungera som en strukturell lärandemekanism. 
 

4.3.3 Uppsummering av budgetprocessen som en OLM 
För att summera analysen av det empiriska materialet kan det konstateras att både en 
diagnostisk och interaktiv användning av budgeten kan fungera som OLMs. Den diagnostiska 
och interaktiva användningen av budgeten är således två viktiga element för det organisatoriska 
lärandet i en organisation. Vidare adderar de utvecklade begreppen viktiga aspekter kring hur 
vi kan förstå detta. Som antyds ovan utgör enkel kommunikation och skapandet av delaktighet 
viktiga delar av budgetprocessen och respektive begrepp synliggör aspekter av både den 
diagnostiska och interaktiva användningen som främjar anskaffning, spridning, tolkning och 
lagring av information. Därigenom kan vi med hjälp av de utvecklade begreppen fylla den lucka 
som identifierats i den befintliga litteraturen kring MCS roll för det organisatoriska lärandet, i 
termer av hur användningen av budgeten kan fungera som en OLM. 
 
Utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att den diagnostiska användningen kan 
fungera som en kognitiv lärandemekanism genom upprättandet och nedbrytningen av mål. Som 
tidigare påvisats kan den enkla kommunikationen i en diagnostisk användning av budgeten 
medföra att information ges mening hos underordnade, vilket understödjer 
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informationstolkningen i organisationen. Den enkla kommunikationen av de nedbrutna målen 
förklarar därmed hur den diagnostiska användningen kan fungera som en kognitiv 
lärandemekanism. Vad gäller den interaktiva användningen kan denna fungera som en 
strukturell lärandemekanism i samband med ledningens uppsamling av medarbetares idéer. 
Detta på grund av att informationsspridning tillåts äga rum i olika typer av mötesforum. Dock 
vidgas även perspektivet till att den interaktiva användningen utifrån enkel kommunikation 
skulle kunna fungera som en kognitiv lärandemekanism. Detta då ledningen i sitt försök att 
fånga upp underordnades idéer kommunicerar ut så kallade preferences for search, där de 
underordnade görs medvetna kring var lösningar behöver hittas. Genom att ledningen fokuserar 
informationen på detta sätt underlättas informationstolkningen i organisationen, vilket i sin tur 
leder till att informationen ges mening. På detta sätt gör fokuseringen av information att den 
interaktiva användningen kan fungera som en kognitiv lärandemekanism. 
 
När det gäller skapandet av delaktighet i en diagnostisk användning visar analysen att spridning, 
anskaffning och tolkning av information underlättas, vilket understryker den diagnostiska 
användningens funktion som en kognitiv lärandemekanism. Dock utvecklar skapandet av 
delaktighet detta resonemang och visar på att den diagnostiska användningen även kan fungera 
som strukturell lärandemekanism genom skapandet av delaktighet. Som tidigare nämnts 
inkluderas transparens eller tillgängliggörandet av budgetinformation i skapandet av 
delaktighet. Denna egenskap utvecklar resonemanget kring den diagnostiska användningen 
som en kognitiv lärandemekanism till att även kunna ses som en strukturell lärandemekanism. 
Delegeringen av ansvar understödjer i sin tur att den diagnostiska användningen fungerar som 
en kognitiv lärandemekanism. Detta tar sig uttryck i samband med budgetuppföljningen då de 
delegerade ansvarsområdena följs upp och där en förståelse för anledning till utfall kan 
uppkomma. Avslutningsvis förklarar skapandet av delaktighet även hur den interaktiva 
användningen av budgetprocessen fungerar som en strukturell lärandemekanism. När ledningen 
ämnar fånga underordnades idéer via olika möten medför själva involveringen att delaktighet 
skapas, vilket i sin tur möjliggör informationsspridning i organisationen och att den interaktiva 
användningen fungerar som en strukturell lärandemekanism. För att tydliggöra den avslutande 
delen av analysen följer nedan en uppsummerande tabell över begreppen, samt hur de 
konkretiserar hur användningen av budgeten kan fungera som en OLM. 
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Typ av användning Sammanhang

Diagnostik användning
Uppföljning av mål (fokuserad 
information/nedbrytning av mål 
och periodiska uppföljningar).

Interaktiv användning Uppsamling av medarbetares idéer.

Begrepp Typ av anvädning Informationsaspekten OLM Sammanhang

Diagnostik användning
Information ges mening 
(informationstolkning)

Kognitiv

Uppföljning av mål (information 
fokuseras i form av nedbrytning av 
mål och fokusering på avvikande 
budgetposter, samt förenklas i 
form av exempelvis stoppljus).

Interaktiv användning Tolkning av information Kognitiv

Ledningens kommunicering av 
preferences for search  som 
innebär att medarbetare görs 
medvetna kring var lösningar 
behöver hittas.

Diagnostik användning
Spridning, anskaffning och 
tolkning av information

Strukturell, kognitiv

Upppföljning av mål (ansvar 
delegeras till underordnade vilket 
möjliggör uppföljning där 
förståelse för anledning till utfall 
kan uppstå) samt 
tillgängliggörandet av information.

Interaktiv användning Spridning av information Strukturell

Uppsamling av medarbetares idéer 
(involvering via olika former av 
möten där över - och 
underordnade kan mötas).

Övergripande analys utifrån budgetprocessen som OLM

Konkretiserad analys utifrån budgetprocessen som OLM

Skapa delaktighet

Enkel kommunikation

OLM

Procedurell, kognitiv

Strukturell

Tabell 4 Uppsummering över budgetanvändningens koppling till OLM 
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5. Slutsats 
 
I det femte och avslutande kapitlet återkopplas resultatet som vuxit fram utifrån analysen av 
det empiriska materialet till studiens ursprungliga syfte. Här presenteras de slutsatser som kan 
dras utifrån studiens resultat. Kapitlet inleds med en redogörelse för syftet med studien, för att 
därefter presentera de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Studiens slutsatser är 
baserade på studiens frågeställning och kopplas således tillbaka till syftet med studien. Efter 
att slutsatserna redovisats kopplas dessa till befintlig litteratur inom området för att påvisa vad 
studien bidrar till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom detta 
forskningsområde. 
 
 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen av MCS roll för det organisatoriska lärandet. 
Detta har undersökts genom att besvara frågeställningen “Hur kan användningen av MCS 
fungera som en organisatorisk lärandemekanism?”. De slutsatser som dras är därmed baserade 
på studiens frågeställning. Som tidigare påvisats finns det utifrån litteraturen kring MCS och 
OLM förväntningar på att användningen av MCS skulle kunna fungera som en OLM, vilket 
ligger grund för studiens första slutsats.  
 
Den första slutsatsen som kan dras utifrån den mer övergripande analysen av det empiriska 
materialet är att MCS främjar organisatoriskt lärande, genom att både en diagnostisk och 
interaktiv användning av budgeten kan fungera som en OLM. Den empiriska studien bekräftar 
således de förväntningar teorin gav upphov till. Å ena sidan kan den diagnostiska användningen 
både fungera som en kognitiv och en procedurell lärandemekanism. Den kognitiva 
lärandemekanismen tar sig uttryck genom att upprättandet och nedbrytningen av mål skapar en 
gemensam förståelse för organisationens prioriteringar och mål bland 
organisationsmedlemmarna. I sin tur tar sig den procedurella lärandemekanismen uttryck 
genom periodiserade måluppföljningar, där åtgärder för förbättringar kan uppkomma. Å andra 
sidan kan den interaktiva användningen av budgeten främja organisatoriskt lärande främst 
genom att den fungerar som en strukturell lärandemekanism. Den strukturella 
lärandemekanismen tar sig uttryck genom olika former av möten, där ledningen och 
medarbetare kan mötas och där medarbetares idéer kan fångas upp.  
 
Utöver de förväntningar som teorin byggt upp har ytterligare en konkretisering och en 
nyansering av det empiriska materialet resulterat i en förståelse kring hur dessa OLMs kan 
fungera. Som tidigare nämnts har detta resulterat i två centrala begrepp, vilka är enkel 
kommunikation och att skapa delaktighet. Begreppen utgör grunden för studiens andra slutsats. 
 
Den andra slutsatsen som kan dras utifrån det empiriska materialet är att de två utvecklade 
begreppen kan hjälpa oss förstå hur en diagnostisk och interaktiv användning av budgeten kan 
fungera som OLMs. Såväl enkel kommunikation som skapandet av delaktighet utgör centrala 
inslag i både en diagnostisk och interaktiv användning av budgeten. Dessa två begrepp utgör 
således viktiga aspekter för vår förståelse för MCS betydelse för det organisatoriska lärandet. I 
den diagnostiska användningen sker enkel kommunikation i samband med 
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budgetuppföljningen, då budgetresultat kommuniceras. Genom att informationen fokusera, 
reduceras och förenklas underlättas informationstolkningen i organisationen, vilket indikerar 
att detta utgör en kognitiv lärandemekanism. Även skapandet av delaktighet sker i samband 
med budgetuppföljningen. Då ansvar delegeras till individer i organisationen ges ledningen 
möjlighet att följa upp respektive ansvarsområde, vilket i sin tur möjliggör 
kunskapsanskaffning och förståelse kring anledningen till de faktiska utfallen. Då den dagliga 
uppföljningen av försäljningsutfall kontra prognos i sin tur görs lättillgänglig i form av uppsatta 
försäljningstavlor på varuhusen görs också samtliga medarbetare delaktiga i hur det går 
resultatmässigt för det aktuella varuhuset. Detta gör att informationen sprids i organisationen 
och möjliggör att en gemensam förståelse för varuhusets resultatmässiga ställning uppnås bland 
samtliga medarbetare. Delegeringen av ansvar medför således att skapandet av delaktighet i en 
diagnostisk användning av MCS fungerar som en kognitiv lärandemekanism, medan 
transparensen eller tillgängliggörandet av budgetinformation stödjer funktionen som både 
kognitiv och strukturell lärandemekanism. Att den diagnostiska användningen skulle fungera 
som en strukturell lärandemekanism var dock inte förväntat utifrån teorin, varför skapandet av 
delaktighet bidrar med att utöka vår förståelse kring detta. Omvänt bidrar begreppen inte till en 
ökad förståelse för hur den diagnostiska användningen fungerar som procedurell 
lärandemekanism, vilket den visade sig göra utifrån den mer övergripande analysen.  
 
I den interaktiva användningen av budgeten kommer den enkla kommunikationen till uttryck 
då ledningen kommunicerar sina preferences for search. Detta medför att de underordnade görs 
medvetna kring var lösningar behöver hittas. Fokuseringen av information som denna 
kommunikation innebär, underlättar tolkningen av information, vilket visar på att den 
interaktiva användningen kan fungera som en kognitiv lärandemekanism. Skapandet av 
delaktighet tar sig snarare uttryck genom att ledningen involverar underordnade i uppställandet 
av budgeten eller i hur mål ska uppnås. Detta gör att information kan spridas mellan de 
hierarkiska nivåerna, vilket i sin tur visar att den interaktiva användningen kan fungera som en 
strukturell lärandemekanism genom skapandet av delaktighet.  
  

5.1 Studiens bidrag 
Som tidigare påvisats finns en rad tidigare forskning som intresserat sig för MCS betydelse för 
organisatoriskt lärande. Flertalet studier har varit av kvantitativ karaktär för att undersöka om 
MCS har en positiv eller negativ påverkan på det organisatoriska lärandet (Henri, 2006; 
Widener, 2007 m.fl.). Som nämnts tidigare är det bland annat i dessa studier som det påvisats 
konflikterande resultat kring huruvida användningen av MCS främjar eller hindrar 
organisatoriskt lärande. Den diagnostiska användningen av MCS har dels visat sig hindra 
organisatoriskt lärande (Henri, 2006), dels främja organisatoriskt lärande (Widener, 2007; 
Shurafa & Mohamed, 2016). På liknande sätt har den interaktiva användningen av MCS visat 
sig främja organisatoriskt lärande (Henri, 2006), medan Widener (2007) och Shurafa och 
Mohamed (2016) inte finner något stöd för detta. Då denna studie finner att både den 
diagnostiska och interaktiva användningen av MCS (mer specifikt budgeten) kan fungera som 
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olika former av OLMs, bidrar denna studie till båda ståndpunkterna i de konflikterande 
empiriska resultaten i tidigare litteratur.   
 
Det finns även begränsat empiriskt stöd för hur länken mellan MCS som övergripande begrepp 
och organisatoriskt lärande ser ut (Kloot, 1997; Batac & Carassus, 2009). Kloot (1997) 
framhåller exempelvis olika egenskaper hos MCS som övergripande begrepp och visar på vilka 
karaktäristika som främjar de tidigare nämnda organizational learning constructs 
(informationsanskaffning, spridning, tolkning och lagring). Författaren framhåller även 
egenskaper hos en lärande organisation och visar på vad som utgör interceptet mellan dessa 
egenskaper och egenskaperna hos MCS. Kloots (1997) resultat grundar sig i dessa 
sammanställningar och i likhet med denna studies resultat konstaterar författaren bland annat 
att företag i sitt arbete med MCS behöver ha lättillgänglig redovisningsinformation samt skapa 
delaktighet i beslutsfattande. Trots likheterna i resultaten skiljer sig denna studie från Kloots 
(1997) studie framför allt i två avseenden. För det första fokuserar denna studie på hur MCS 
används och utgår från Simons (1995) resonemang kring diagnostisk och interaktiv användning 
som grund. För det andra använder sig denna studie av OLM-litteraturen för att öka förståelsen 
kring den roll MCS har för det organisatoriska lärandet. Att användningen av MCS fokuseras, 
samt att OLM-perspektivet används har således gjort att denna studie ytterligare utvecklat 
förståelsen inom detta forskningsområde. 
 
Då Lipshitz, Popper och Friedman (2002) menar att OLMs ämnar stödja anskaffning, spridning, 
tolkning och lagring av information kan mekanismerna direkt kopplas till de tidigare beskrivna 
organizational learning constructs. Som tidigare nämnts innebär utgångspunkten utifrån OLMs 
dock att dessa komponenter av organisatoriskt lärande kan studeras på ett konkret sätt. Kloot 
(1997) refererar till likheten mellan MCS och organisatoriskt lärande utifrån att båda begreppen 
kan kopplas till hur företag uppfattar och hanterar förändringar, medan denna studie snarare 
kopplar samman dessa två begrepp via OLM. På detta sätt återfinns kopplingen snarare i att 
begreppen liknar varandra till sin struktur i form av att rutiner och procedurer upprättas i termer 
av exempelvis regelbundna möten. Detta har bidragit till att förståelsen blivit mer konkret, i 
jämförelse med Kloots (1997) mer övergripande studie. Detta tar sig uttryck då det i denna 
studie inte enbart dras en slutsats kring att exempelvis lättillgänglig budgetinformation (jmf. 
Kloots, 1997 resultat) bidrar till informationsspridning i organisationen. Den lättillgängliga 
informationen kan även konstateras vara en del av ett mer överordnat begrepp, nämligen enkel 
kommunikation, vilket i sin tur sätts i ett sammanhang av specifika tillvägagångssätt 
(resultattavlor etc.) i budgetprocessen, som ytterligare kan anses utgöra en viss typ av strukturell 
lärandemekanism. 
 
Ovanstående jämförelse med Kloots (1997) empiriska studie nyanserar denna studies bidrag till 
MCS-litteraturen. Dock kan även en diskussion föras kring hur studiens resultat kan relateras 
till OLM-litteraturen. När Lipshitz och Popper (2000) och Lipshitz, Popper och Friedman 
(2002) beskriver OLM görs detta i kontexten av hur stridspiloter eller läkare drar lärdom utifrån 
de uppdrag eller uppgifter de utfört. Annorlunda uttryckt är de OLMs som identifierats i dessa 
kontexter nära kopplade till någon form av operativt arbete eller specifik uppgift. Lärandet i 
denna kontext betraktas således som “lessons learned”, vilket bygger på att individer efter ett 
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utfört uppdrag eller en uppgift kan dra lärdom av eventuella misstag. Popper och Lipshitz 
(2000) beskriver vidare att för stridspiloterna innebär de institutionaliserade 
lärandemekanismerna att den annars tydliga hierarkiska strukturen upphävs med syftet att 
underlätta för samtliga deltagare att uttrycka sin åsikt. Annorlunda uttryckt tillåts lärandet ske 
horisontellt, snarare än vertikalt.  
 
Utifrån ovan förda resonemang kan det konstateras att lärandet som identifierats i denna studie 
skiljer sig något från Lipshitz, Popper och Friedmans (2002) syn på lärande. Detta på grund av 
att kontexten i vår studie utgörs av en budgetprocess som i sig själv kan betraktas som en 
hierarkisk struktur. Då MCS utgör styrsystem som ledningen använder för att styra 
organisationen på olika sätt, i termer av att underbygga beslut, styra beteenden eller 
implementera strategi (Straub & Zecher, 2013), får lärandet i denna kontext en karaktär av att 
underordnade ges en inriktning för hur de ska agera eller tänka. När det kommer till det första 
begrepp denna studie identifierat, enkel kommunikation, visar sig detta i begreppet som sådant. 
Som tidigare beskrivits sker kommunikationen från överordnade till underordnade på olika 
nivåer i organisationen. Att informationen reduceras, fokuseras och förenklas underlättar för de 
underordnade att förstå innebörden i informationen och hur den relateras just till dem, vilket i 
sin tur kan underlätta informationstolkningen i organisationen. Lärandet som sker här utgörs 
således av att underordnade kommer till insikt kring det som ledningen försöker förmedla, 
vilket kan beskrivas som ett riktat lärande. Vad gäller skapandet av delaktighet återfinns även 
här den riktade formen av lärande. Utifrån tidigare resonemang möjliggör delegeringen av 
ansvar kunskapsanskaffning och informationsspridning i organisationen. Dock är denna 
information riktad, då informationen fokuserar på hur budgetmålet i slutändan ska kunna 
uppnås. Transparensen hos ledningen innebär i sin tur att information kan spridas i 
organisationen samt att informationstolkningen underlättas. Dock är denna information 
specifik, vilket i vår empiriska kontext är budgetresultaten. När det kommer till involvering i 
uppställandet av mål är informationen som sprids begränsad till budgetresultaten, vilket innebär 
att den förståelse detta skapar även blir begränsad till hur de olika avdelningarna i varuhusen 
presterar resultatmässigt. Involveringen i hur mål ska uppnås är dock den del av de utvecklade 
begreppen som mest liknar Lipshitz, Poppers och Friedmans (2002) syn på lärande. Att 
ledningen via olika mötesforum ämnar fånga upp hur mål ska kunna uppnås innebär inte att 
informationen riktas på samma sätt som tidigare beskrivits. Detta ger snarare ett utrymme för 
medarbetare att förmedla insikter de själva fått i det dagliga arbetet, vilket skapar insyn i 
verksamheten för ledningen. 
 
För att summera bidrar vår studie, i förhållande till de som tidigare studerat MCS i kombination 
med organisatoriskt lärande, till den befintliga litteraturen på två sätt. För det första bidrar 
studien till MCS-litteraturen genom att utifrån ett OLM-perspektiv skapa en djupare förståelse 
för budgetanvändningens roll för det organisatoriska lärandet. I förhållande till Kloots (1997) 
studie kring MCS betydelse för organisatoriskt lärande kan vi genom att koppla in OLM-
litteraturen konkretisera vad i budgetprocessen som gör att organisatoriskt lärande kan främjas. 
Genom att utveckla begreppen enkel kommunikation och skapa delaktighet, vilka ger en 
förklaring på hur MCS fungerar som OLMs, bidrar även studien till förståelsen kring hur MCS 
främjar organisatoriskt lärande i jämförelse med Koot (1997). För det andra bidrar studiens 



 
64 

resultat till OLM-litteraturen. Detta på grund av att det i studiens empiriska kontext och i 
sammanhanget av styrning av verksamheten uppstår en annan typ av lärande. Detta grundar sig 
i att den studerade kontexten i vår studie utgörs av en budgetprocess som i sig själv utgörs av 
en hierarkisk struktur. Detta innebär att lärandet i vår studie har en mer riktad karaktär, då 
underordnade styrs och ges en riktning för hur de ska agera. Lipshitz, Popper och Friedmans 
(2002) syn på lärande handlar om lärande kopplat till en specifik arbetsuppgift, snarare än att 
lärandet får karaktären av att ledningen genom användandet av MCS styr lärandet och får 
medarbetare att agera i enlighet med denna styrning. Annorlunda uttryckt bidrar vår studie även 
till OLM-litteraturen genom att det i en kontext av styrning uppstår en annan typ av lärande i 
förhållande till den befintliga litteraturen.  
 

5.2 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har resulterat i ett antal aspekter som kan vara intressanta att studera vidare. För 
det första har denna studie utgått från ett ledningsperspektiv, vilket innebär att de begrepp som 
vuxit fram utifrån det empiriska materialet är härledda från ledningen. Det skulle således vara 
intressant att utifrån ett medarbetarperspektiv studera hur övriga organisationsmedlemmar 
uppfattar ledningens användning av budgeten. Utifrån detta skulle det därefter vara intressant 
att jämföra huruvida ledningens intention kring att skapa delaktighet och arbeta med enkel 
kommunikation överensstämmer med medarbetarnas uppfattning av budgetprocessen.  
 
För det andra kan det utifrån studiens slutsatser vara intressant att studera de framtagna 
begreppen i andra former av MCS, såsom exempelvis Balanced Scorecard. Att testa de begrepp 
som vuxit fram i det empiriska materialet kring budgetprocessen i andra former av MCS kan 
således ytterligare öka förståelsen av MCS roll för det organisatoriska lärandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
65 

Referenser 
 
 
Abernethy, M. A., & Brownell, P. (1999). The role of budgets in organizations facing strategic 
change: an exploratory study. Accounting, organizations and society, 24(3), 189-204. 
 
Ahrens, T., & Chapman, C. S. (2004). Accounting for flexibility and efficiency: A field study 
of management control systems in a restaurant chain. Contemporary accounting research, 
21(2), 271-301.  
 
Anthony, R.N. (1965). Planning and control systems: a framework for analysis. Boston, Mass.: 
Harvard Univ. Graduate School of Business Administration. 
 
Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmann, F. G., Kraus, K., & Nilsson, G. (1998). 
Management control systems (Vol. 9). Boston, MA: Irwin McGraw-Hill. 
 
Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational learning: From experience to 
knowledge. Organization science, 22(5), 1123-1137. 
 
Argyris, C. (1977). Organizational learning and management information systems. Accounting, 
Organizations and Society, 2(2), 113-123.  
 
Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). A theory of action perspective. Addison-Wesley Publishing 
Company. 
 
Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. 4., omarb. uppl. 
Malmö: Liber. 

Batac, J., & Carassus, D. (2009). Interactions between control and organizational learning in 
the case of a municipality: A comparative study with Kloot (1997). Management Accounting 
Research, 20(2), 102-116.  
 
Beaulieu, S., Roy, M., & Pasquero, J. (2002). Linking the management of legitimacy and the 
learning process: evidence from a case study. In Third European Conference on Organizational 
Knowledge, Learning and Capabilities (pp. 5-6). 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
Ekonomi. 
 
Bisbe, J., & Otley, D. (2004). The effects of the interactive use of management control systems 
on product innovation. Accounting, organizations and society, 29(8), 709-737. 
 



 
66 

Brod, M., Tesler, L. E., & Christensen, T. L. (2009). Qualitative research and content validity: 
developing best practices based on science and experience. Quality of Life Research, 18(9), 
1263. 
 
Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J., & Nahapiet, J. (1980). The roles of 
accounting in organizations and society. Accounting, Organizations and Society, 5(1), 5-27. 
     
Cangelosi, V. E., & Dill, W. R. (1965). Organizational learning: Observations toward a theory. 
Administrative science quarterly, 175-203. 
 
Charmaz, K., (2002). Qualitative interviewing and grounded theory analysis, i Rich, P. (2012). 
Inside the black box: Revealing the process in applying a grounded theory analysis. The 
Qualitative Report, 17(25), 1.  
 
Chenhall, R. H. (2005). Integrative strategic performance measurement systems, strategic 
alignment of manufacturing, learning and strategic outcomes: an exploratory study. 
Accounting, Organizations and Society, 30(5), 395-422.  
 
Cirella, S., Canterino, F., Guerci, M., & Shani, A.B.R. (2016). Organizational learning 
mechanisms and creative climate: Insights from an Italian fashion design company. Creativity 
and Innovation Management, 25(2), 211-222. 
 
Clifton, K. J., & Handy, S. L. (2003). Qualitative methods in travel behaviour research. In 
Transport survey quality and innovation (pp. 283-302). Emerald Group Publishing Limited. 
 
Coghlan, D., Shani, A. B., & Roth, J. (2016). Institutionalizing insider action research initiatives 
in organizations: The role of learning mechanisms. Systemic Practice and Action Research, 
29(2), 83-95. 
 
Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and 
evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21. 
 
Covaleski, M. A., & Dirsmith, M. W. (1983). Budgeting as a means for control and loose 
coupling. Accounting, Organizations and Society, 8(4), 323-340. 
 
Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs, NJ, 
2. 
 
Daft, R. L., & Weick, K. E. (1984). Toward a model of organizations as interpretation 
systems. Academy of management review, 9(2), 284-295. 
 
DeHart-Davis, L., Chen, J., & Little, T. D. (2013). Written versus unwritten rules: the role of 
rule formalization in green tape. International Public Management Journal, 16(3), 331-356. 
 



 
67 

Dixon, N. M. (1996). Perspectives on Dialogue: Making Talk Developmental for Individuals 
and Organizations. Center for Creative Leadership, PO Box 26300, Greensboro, NC 27438-
6300 (Stock No. 168:20) 
 
Dubois, A., & Gadde, L. E. (2002). Systematic combining: an abductive approach to case 
research. Journal of business research, 55(7), 553-560. 
 
Eisenhardt, K. M. (1989a) Building Theories from Case Study Research. Academy Of 
Management Review, 14(4), 532-550. 
 
Eisenhardt, K. M. (1989b). Agency theory: An assessment and review. Academy of 
management review, 14(1), 57-74.  
      
Eisenhardt, K. M. & Graebner, M. E. (2007). Theory Building from cases: Opportunities and 
challanges. Academy of Management Journal, 50(1), ss. 25-32.  
   
Ellis, D. (1993). Modeling the information-seeking patterns of academic researchers: A 
grounded theory approach. The Library Quarterly, 469-486.  
 
Ellis, S., & Shpielberg, N. (2003). Organizational learning mechanisms and managers’ 
perceived uncertainty. Human Relations, 56(10), 1233-1254. 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts 
juridik. 

Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of management review, 
10(4), 803-813. 
 
Fisher, J. (1995). Contingency-based research on management control systems: categorization 
by level of complexity. Journal of accounting literature, 14, 24. 
 
Forrester, J. P., & Adams, G. B. (1997). Budgetary Reform Through Organizational Learning 
Toward an Organizational Theory of Budgeting. Administration & Society, 28(4), 466-488. 
 
Friedman, V. J., Lipshitz, R., & Overmeer, W. (2001). Creating conditions for organizational 
learning. Handbook of organizational learning and knowledge, 757-774. 
 
Graebner, M. E., Martin, J. A., & Roundy, P. T. (2012). Qualitative data: Cooking without a 
recipe. Strategic Organization, 10(3), 276-284. 
 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 
105-112. 



 
68 

 
Greve, J. (2011). Budget. 2., [omarbetade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Hall, M. (2011). Do comprehensive performance measurement systems help or hinder 
managers’ mental model development?. Management Accounting Research, 22(2), 68-83. 

Hames, R. D. (1994). The Management Myth, Sydney, Business and Professional Publishing, i 
Kloot, L. (1997). Organizational learning and management control systems: responding to 
environmental change. Management Accounting Research, 8(1), 47-73.  
    
Hansen, S. C. & Van der Stede, W. A. (2004). Multiple facets of budgeting: an exploratory 
analysis. Management Accounting Research 15, s. 415-439  
 
Henri, J. F. (2006). Management control systems and strategy: A resource-based perspective. 
Accounting, organizations and society, 31, 529–558. 
 
Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. 
Organization science, 2(1), 88-115.  
 
Hui Wee, S., Yau Foong, S., & SC Tse, M. (2014). Management control systems and 
organisational learning: the effects of design and use. Accounting Research Journal, 27(2), 169-
187. 
 
Jacobs, K. (1995). Budgets: a medium of organizational transformation. Management 
Accounting Research, 6(1), 59-75. 
 
Joo, B. K. B., Song, J. H., Lim, D. H., & Yoon, S. W. (2012). Team creativity: The effects of 
perceived learning culture, developmental feedback and team cohesion. International Journal 
of Training and Development, 16(2), 77-91. 
 
Kajornboon, A. B. (2005). Using interviews as research instruments. E-journal for Research 
Teachers, 2(1). 
 
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992), The Balanced Scorecard - Measures That Drive 
Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79. 
 
Kieser, A., & Koch, U. (2008). Bounded rationality and organizational learning based on rule 
changes. Management Learning, 39(3), 329-347. 
 
Kloot, L. (1997). Organizational learning and management control systems: responding to 
environmental change. Management Accounting Research, 8(1), 47-73.  
Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). Practical research. publisher not identified. 
 



 
69 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Langfield-Smith, K. (1997). Management control systems and strategy: a critical review. 
Accounting, organizations and society, 22(2), 207-232. 
 
Lee, M. T., & Widener, S. K. (2011). How firms learn from the uses of different types of 
management control systems.  
 
Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. Annual review of sociology, 14(1), 
319-338. 
 
Libby, T., & Lindsay, R. M. (2010). Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey 
of North-American budgeting practice. Management Accounting Research, 21(1), 56-75. 
 
Lipshitz, R., Popper, M., & Friedman, V. J. (2002). A multifacet model of organizational 
learning. The journal of applied behavioral science, 38(1), 78-98. 
 
Lipshitz, R., Popper, M., & Oz, S. (1996). Building learning organizations: The design and 
implementation of organizational learning mechanisms. The Journal of Applied Behavioral 
Science, 32(3), 292-305. 
 
Liu, Z. R. (2014). Perspectives on Organizational Learning and Learning Organization. In 
Applied Mechanics and Materials (Vol. 644, pp. 5917-5920). Trans Tech Publications. 
 
Martyn, P., Sweeney, B., Curtis, E. (2016). Strategy and control: 25 years of empirical use of 
Simons’ Levers of Control framework. Journal of Accounting & Organizational Change, 12(3), 
281-324. 
 
Mahler, J. (1997). Influences of organizational culture on learning in public agencies. Journal 
of Public Administration Research and Theory, 7(4), 519-540. 
 
Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package Opportunities, 
challenges and research directions. Management accounting research, 19(4), 287-300.  
 
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization 
science, 2(1), 71-87.  
 
Merchant, K. A. (1985). Control in Business Organizations. Marshfield, Mass.: Pitman, i, 
Simons, R. (1995). Levers of control. 1st ed. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 
 
Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2012). Management control systems: performance 
measurement, evaluation and incentives. Pearson Education. 
 



 
70 

Mikes, A. (2009). Risk management and calculative cultures. Management Accounting 
Research, 20, 18-40. 
 
Miller, D. (1993). The architecture of simplicity. Academy of Management review, 18(1), 116-
138. 
 
Mintzberg, H. (1973). The structuring of Organizations. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 
i, Simons, R. (1995). Levers of control. 1st ed. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 
 
Mitki, Y., Shani, A. B., & Stjernberg, T. (2008). Leadership, development and learning 
mechanisms: System transformation as a balancing act. Leadership & Organization 
Development Journal, 29(1), 68-84. 
 
Morgan, D. L. (1997). Qualitative research methods series, Vol. 16. Focus groups as 
qualitative research, i Kaplowitz, M. D., & Hoehn, J. P. (2001). Do focus groups and 
individual interviews reveal the same information for natural resource valuation?. Ecological 
Economics, 36(2), 237-247. 
 
Morse, J., (1991) Strategies for Sampling. I Whiting, L. S. (2008). Semi-structured 
interviews: guidance for novice researchers. Nursing Standard, 22(23), 35-40. 
 
Mundy, J. (2010). Creating dynamic tensions through a balanced use of management control 
systems. Accounting, Organizations and society, 35(5), 499-523.  
 
Nazem, F., Omidi, M., Sadeghi, O., & Hosseinzadeh, A. (2014). A structural equation model 
of organizational learning based on social capital in universities. Advances in Environmental 
Biology, 1089-1096. 
 
Neely, A., & Al Najjar, M. (2006). Management learning not management control: the true role 
of performance measurement?. California Management Review, 48(3), 101-114.  
 
O’Grady, W., & Akroyd, C. (2016). The MCS package in a non-budgeting organisation: a case 
study of Mainfreight. Qualitative Research in Accounting & Management, 13(1), 2-30. 
 
Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems 
research. Management accounting research, 10(4), 363-382. 
 
Oliver, J. (2005). Total quality management: an investigation of the link between management 
control systems and organisational learning to support continuous improvement (Doctoral 
dissertation, Victoria University). 
 
Oliver, J. (2009). Continuous improvement: role of organisational learning mechanisms. 
International Journal of Quality & Reliability Management, 26(6), 546-563. 
 



 
71 

Ouchi, W. G. (1977). The relationship between organizational structure and organizational 
control. Administrative science quarterly, 95-113. 
 
Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage, i Graneheim, 
U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112. 
 
Popper, M., & Lipshitz, R. (1998). Organizational learning mechanisms: A structural and 
cultural approach to organizational learning. The Journal of Applied Behavioral Science, 34(2), 
161-179. 
 
Popper, M., & Lipshitz, R. (2000). Organizational learning mechanisms, culture, and 
feasibility. Management learning, 31(2), 181-196. 
 
Rompho, B., & Siengthai, S. (2012). Integrated performance measurement system for firm's 
human capital building. Journal of Intellectual Capital, 13(4), 482-514.  
 
Roth, J., Shani, A. B. R., & Leary, M. M. (2007). Insider action research Facing the challenges 
of new capability development within a biopharma company. Action research, 5(1), 41-60. 
     
Rubin, H., & Rubin, I. (1995). Qualitative Interviewing : The Art Of Hearing Data, n.p.: 
Thousand Oaks : Sage.  
     
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 6. ed. 
Harlow: Pearson.  
 
Schechter, C., & Feldman, N. (2010). Exploring organizational learning mechanisms in special 
education. Journal of Educational Administration, 48(4), 490-516. 
 

  Senge, P. (1990). The fifth discipline. 1st ed. New York: Doubleday/Currency.  
 
Shani, A.B.(.R.). & Docherty, P. (2003) Learning by Design: Building Sustainable 
Organizations. Blackwell. Publishing, Oxford. 
 
Shurafa, R., & Mohamed, R. B. (2016). Management control system, organizational learning, 
and firm’s performance: An empirical study from developing economy. International Journal 
of Advanced and Applied Sciences, 3(10), 79-88. 
 
Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. The Academy of Management Journal, 
50(1), 20-24. 
 
Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data: A guide to the principles of qualitative 
research. 
 



 
72 

Simons, R. (1990). The role of management control systems in creating competitive advantage: 
new perspectives. Accounting, organizations and society, 15(1-2), 127-143. 
 

  Simons, R. (1995). Levers of control. 1st ed. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.  
 
Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring organizational citizenship behaviour 
from an organizational perspective: The relationship between organizational learning and 
organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 77(3), 281-298. 
 
Srimai, S., Damsaman, N., & Bangchokdee, S. (2011). Performance measurement, 
organizational learning and strategic alignment: an exploratory study in Thai public sector. 
Measuring Business Excellence, 15(2), 57-69.     
      
Stake, R. E. (2005), “Qualitative case studies,” i N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (red.), The Sage 
handbook of qualitative research (3rd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, ISBN 
9780761927570, 433-466.  
 
Stata, R., & Almond, P. (1989). Organizational learning: The key to management innovation. 
The training and development sourcebook, 2, 31-42.  
 
Strauß, E., & Zecher, C. (2013). Management control systems: a review. Journal of 
Management Control, 23(4), 233-268. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Tseng, C. C., & McLean, G. N. (2008). Strategic HRD practices as key factors in organizational 
learning. Journal of European Industrial Training, 32(6), 418-432.  
 
von Zedtwitz, M. (2003). Post-project reviews in R&D. Research Technology Management, 
46(5), 43. 
 
Weldy, T. G., & Gillis, W. E. (2010). The learning organization: variations at different 
organizational levels. The Learning Organization, 17(5), 455-470.  
 
Widener, S. K. (2007). An empirical analysis of the levers of control framework. Accounting, 
organizations and society, 32(7), 757-788.  
 
Williams, A. P. (2001). A belief-focused process model of organizational learning. Journal of 
Management Studies, 38(1), 67-85. 
 
Wildavsky, A. (1975). Budgeting: a comparative theory of budgetary processes. Little Brown 
and Company. 
 



 
73 

Yin, Robert K. (2014). Case study research: design and methods. 5. ed. London: SAGE 
 
SFS (1995:1554). Årsredovisningslagen. 

Østergren, K. (2009), “Management control practices and clinical managers: the case of the 
Norwegian health sector”, Financial Accountability & Management, Vol. 25 No. 2, pp. 167-
195.  
 
Örtenblad, A. (2004). The learning organization: towards an integrated model. The learning 
organization, 11(2), 129-144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
74 

Bilagor 
 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 
Kontrollfrågor 
 
1) Får vi spela in intervjun? 
2) Tillåter ni att vi använder företagets namn i uppsatsen? 
3) Vår tanke är att använda citat från intervjuerna där intervjupersonerna är anonyma. Är 

detta ok? 
4) Är det okej att vi kontaktar er i ett senare skede om vi skulle behöva kompletterande 

information kring budgetarbetet? 
 
Frågor till varuhuschef 
 
5) Hur många anställda finns på IKEA (Alfa, Beta, Gamma, Delta)? 
6) När startades varuhuset? 
 
Inledande frågor 
 
7) Vilken befattning har du? 
8) Berätta lite kort om din roll i företaget. 
9) Hur länge har du haft din nuvarande roll på IKEA? 
10) Har vi någon möjlighet att ta del av era budgetposter? 
 

Vi är intresserade av hur ni använder er budget och hur budgeteringsprocessen ser ut i ert 
varuhus. Vi ämnar även se budgetprocessen ur ett lärandeperspektiv varför frågorna kommer 
beröra en del frågor kring er kommunikation av budgeten, uppföljningsdialog, vad man 
förmedlar genom budgeten etc. Men som sagt är budgetarbetet i fokus.  
 
 
Budgeteringsprocessen 
 
Allmänna frågor 
 
11) Vilken typ av budgetar använder ni?  

a) Arbetar ni med delbudgetar? 
12) Vilka nivåer budgeteras? (avdelningar) 
13) Beskriv kortfattat hur ert budgetarbete ser ut. 
14) Hur är din roll kopplad till budgetarbetet i varuhuset?  
15) Vad är syftet med budgeten på ert varuhus? I vilket syfte används budgetinformationen 

som framkommer? 
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Budgetuppställande 
 
16) När/hur ofta tas budgetarna fram? 
17) Vilka är involverade i att ta fram budgetarna? 

a) Hur stor plats får övriga medarbetares synpunkter för vad som ska fokuseras i 
uppställandet av budgeten? 

b) Hur fångar ni i så fall upp dessa synpunkter? 
i) Kan du beskriva hur dessa går till? 

18) Hur ser arbetsgången ut för budgetuppställningen? 
a) Finns det några speciella värdeord som kommer till uttryck budgetarbetet? I vilket 

avseende då? Vad är syftet att ha dessa värdeord som grund för budgetarbetet? 
19) Hur kommunicerar ni den uppställda budgeten till organisationen? 

a) Några speciella forum? Vilka? 
i) Vad pratar ni om/Vad fokuseras?  

b) Vilka får del av informationen? Varför? 
c) Vad skulle du säga är det huvudsakliga ni vill förmedla i kommunikationen av 

budgeten? 
i) I vilket avseende anser du att budgeten används i syfte att ge information kring 

företagets värderingar och prioriteringar?  
ii) Hur anser du att er kommunikation av budgeten påverkar organisationen i stort? 

(uppfattningarna, gemensam inriktning, gemensamt språk, sammanhållning etc.) 
 
Budgetuppföljning 
 
20) När/hur ofta följer ni upp budgeten?  
21) Hur följs budgeten upp? I vilka forum? 
22) I de olika uppföljningsforumen… Hur ser de ut? Vad fokuseras? Några specifika 

aktiviteter? 
23) Vilka inkluderas i uppföljningsdialogerna? 
24) Vad pratar ni om? 

a) Finns det plats för idéer och utforskning för förbättringar? Med vilka? I vilka forum? 
25) Skulle du säga att dialogen är viktig även ifall det inte skulle uppstått några avvikelser? 

Varför? Varför inte? 
26) Leder uppföljningen till förändring? På vilket sätt? 
27) Kan du berätta lite om stämningen i diskussionerna? Är det högt i tak i diskussionerna? 
28) Vilka bär ansvar för budgetresultat och vilka ställer till svars vid eventuella avvikelser? 

a) Tänk dig att en viss funktion eller avdelning inte uppnått det önskade finansiella 
resultatet. Hur hanterar ni det? Vad fokuseras i en sådan uppföljning? 

29) Tillåts överskridningar av budgeten? Utveckla. 
a) Vilka blir konsekvenserna av att inte nå upp till budgetmålen? Hur hanterar ni detta? 
b) Hur detaljerad är ni i uppföljning? 

30) Vad vill ni förmedla i er budgetuppföljning? 
a) Hur gör ni för att förmedla detta? Ge exempel. 
b) Hur påverkar uppföljningen organisationen i stort?  

 
31) På vilket sätt anser du att budgeten/budgetuppföljning kan fungera som en 

kommunikationskanal? Kan du ge exempel?  
 
32) Används budgeten för att utmana/diskutera grundläggande uppfattningar om 

verksamheten? På vilket sätt? 
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33) I litteraturen finns det idéer om att man kan ena verksamheten mot att jobba mot samma 

mål genom hur ledningen styr verksamheten. Hur skulle du säga att ert arbete med 
budgeten skulle kunna fungera på ett sådant sätt? Kan du ge exempel på detta?  

 
34) Som medarbetare kan ju olika uppfattningar om verksamheten finnas. I vilken 

utsträckning skulle du säga att budgetarbetet kan bidra till att skapa en gemensam 
uppfattning om verksamheten hos organisationsmedlemmarna? På vilket sätt? Kan du ge 
exempel på detta?  

 
35) I vilken utsträckning anser du att budgetarbetet bidrar till att skapa sammanhållning i 

organisationen (ex. mellan avdelningar)? I vilket avseende? På vilket sätt? 
 
36) I vilken utsträckning anser du att budgetarbetet skapar gränser (ex. mellan avdelningar 

eller individer)? På vilket sätt? 
 
37) Anser du att budgetarbetet skapar en gemensam inriktning för 

organisationsmedlemmarna? På vilket sätt? Kan du ge exempel på detta? 
 
38) Anser du att budgetarbetet bidrar till att skapa ett gemensamt språk? På vilket sätt? 
 
39) Anser du IKEA vara ett lärande företag? Hur tar det sig i uttryck kopplat till hur ni arbetar 

kring budgeten? Ge exempel. 
  
Övrigt: 
 

40) Är det något övrig du vill tillägga för att ge en klarare bild över budgetarbetet på 
varuhuset?  
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Bilaga 2 – Konstruktion av intervjufrågor 
 

Tema Fråga  
Intervjun inleds med några kontrollfrågor. 

Inledande frågor  

Vilken befattning har du? 
Berätta lite kort om din roll i företaget? 

Hur länge har du haft din nuvarande roll på IKEA? 

Har vi någon möjlighet att ta del av era budgetposter? 

Allmänna frågor kring 
budgetprocessen 

Vilken typ av budgetar använder ni? 

Vilka nivåer budgeteras? 
Beskriv kortfattat hur ert budgetarbete ser ut. 

Hur är din roll kopplad till budgetarbetet i ert varuhus? 

Vad är syftet med budgeten i ert varuhus? 

När/Hur ofta tas budgeten fram? 

MCS-användning 

Diagnostisk 
användning 

Vilka bär ansvar för budgetresultat och vilka ställer till svars vid 
eventuella avvikelser? 

Tänk dig att en viss funktion eller avdelning inte uppnått det 
önskade finansiella resultatet. Hur hanterar ni det? Vad fokuseras i 
en sådan uppföljning? 

Hur hanterar ni en avvikelse/Tillåts överskridningar av budgeten? 

Vilka är konsekvenserna av att inte nå upp till budgetmålen? Hur 
hanterar ni detta? 
Tillåts överskridningar av budgeten? Utveckla. 
Hur detaljerade är ni i uppföljningen? 

Leder uppföljningsdialogen till förändring? På vilket sätt? 
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Interaktiv användning 

Vilka är involverade i att ta fram budgetarna? 
- Hur stor plats får övriga medarbetares synpunkter för vad som ska 
fokuseras i uppställandet av budgeten? 
- Hur fångar ni i så fall upp dessa synpunkter? 

Vilka inkluderas i uppföljningsdialogerna? 

 
Finns det plats för idéer och utforskningar för förbättringar? 

Skulle du säga att dialogen är viktig även ifall det inte skulle 
uppstått några avvikelser? 
- Varför? Varför inte? 

Hur kommunicerar ni den uppställda budgeten till organisationen? 
- Några speciella forum? Vilka? 
- Vilka får del av informationen? Varför? 

Kan du berätta lite om stämningen i diskussionerna?  
- Är det högt i tak i diskussionerna? 

OLM-aspekter 

Strukturella lärandemekanismer 

Kommunikationskanal 

På vilket sätt anser du att budgeten kan fungera som en 
kommunikationskanal? Kan du ge exempel? 

Hur kommunicerar ni den uppställda budgeten till organisationen? 
- Några speciella forum? Vilka? 

Mötesforum Hur följs budgeten upp? I vilka forum? 

Informella och 
formella forum för 

utforskning och 
diskussion mellan 

kollegor, och, Forum 
för möten. 

Hur fångas synpunkter hos medarbetarna upp för vad som ska 
fokuseras i uppställandet av budgeten? 

Informella och 
formella forum för 

utforskning och 
diskussion mellan 

kollegor 

Vad pratar ni om i era uppföljningsdialoger? 
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I de olika uppföljningsforumen… Hur ser de ut? Vad fokuseras? 
Några specifika uppföljningsaktiviteter? 

Kognitiva lärandemekanismer 

Värderingar 

Finns det några speciella värdeord som kommer till uttryck i 
budgetarbetet? I vilket avseende då? Ge exempel. 

I vilket avseende anser du att budgeten används i syfte att ge 
information kring företagets värderingar och prioriteringar? Hur? 
Kan du ge exempel på detta? 

Förståelse för 
verksamheten (utifrån 

mål) 

I litteraturen finns det idéer om att man kan ena verksamheten mot 
att jobba mot samma mål genom hur ledningen styr verksamheten. 
Hur skulle du säga att ert arbete med budgeten skulle kunna fungera 
på ett sådant sätt? Kan du ge exempel på detta? 

Förståelse för 
verksamheten 

(Gemensamt språk) 

Anser du att budgetarbetet bidrar till att skapa ett gemensamt språk? 
På vilket sätt? 

Förståelse för 
verksamheten 
(Gemensamma 
uppfattningar) 

Som medarbetare kan ju olika uppfattningar om verksamheten 
finnas. I vilken utsträckning skulle du säga att budgetarbetet kan 
bidra till att skapa en gemensam uppfattning om verksamheten hos 
organisationsmedlemmarna? På vilket sätt? Kan du ge exempel på 
detta?  

Förståelse för 
verksamheten 

(Sammanhållning) 

I vilken utsträckning anser du att budgetarbetet bidrar till att skapa 
sammanhållning i organisationen (ex. mellan avdelningar)? I vilket 
avseende? På vilket sätt? 

Förståelse för 
verksamheten 
(Gemensam 
inriktning) 

Anser du att budgetarbetet skapar en gemensam inriktning för 
organisationsmedlemmarna? På vilket sätt? Kan du ge exempel på 
detta? 

Förståelse för 
verksamheten (utmana 

uppfattningar) 

Används budgeten för att utmana/diskutera grundläggande 
uppfattningar om verksamheten? På vilket sätt? 
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Rutiner 

När/hur ofta följer ni upp budgeten? 

Vad finns det för uppföljningsaktiviteter i företaget? 

När/hur ofta tas budgetarna fram? 

Hur ser arbetsgången ut för budgetuppställningen? 

Verktyg Vilken typ av budgetar använder ni? 
 

Skapa 
förståelse/mening (via 

dialog) 

Skulle du säga att (uppföljnings)dialogen är viktig även ifall det inte 
skulle uppstått några avvikelser? 
- Varför? Varför inte? 

Begrepp, språk  Vad pratar ni om i dialogen? 

Skapa 
förståelse/mening (via 

uppföljning) 

Vad vill ni förmedla i er uppföljning? 
- Hur gör ni för att förmedla detta? 
- Hur påverkar uppföljningen organisationen i stort? 

Skapa 
förståelse/mening (via 

kommunikation), 
värderingar 

Vad är det huvudsakliga ni vill förmedla i kommunikationen av 
budgeten? 
- I vilket avseende anser du att budgeten används för att ge 
information kring företagets värderingar och prioriteringar? Kan du 
ge exempel? 
- Hur anser du att er kommunikation av budgeten påverkar 
organisationen i stort? 

Procedurella lärandemekanismer 


