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Abstract 

 

The aim of this study is to understand how companies intend to design and use formal 

management control systems (MCS) to handle the contradiction between growth and cost 

control for profitability. To answer this question the paper distinguishes between two opposite 

strategies, ambidextrous and periodic, which determines if the company will focus on different 

control elements simultaneously or whether they will shift focus between periods. The paper 

also distinguishes between different types of control; diagnostic or interactive control and 

coercive or enabling control. A qualitative case-study design consisting of interviews with two 

to three people on different hierarchic levels was applied to gain a rich understanding of the 

four studied case companies, operative in the IT industry. The study indicates that companies 

use diagnostic and coercive control to promote cost control for profitability and interactive and 

enabling control to promote growth. Depending on the chosen and used strategy, the companies 

will put more or less emphasis on either all types of control or at parts of it.  
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Förord 

 

Stort tack till vår handledare Tobias Johansson som med sitt gedigna engagemang bidragit med 

värdefull kunskap, tips och feedback. Vi vill även tacka våra opponenter som har hjälpt oss 

förbättra vår uppsats genom de konstruktiva diskussioner som förts under tidens gång.  

 

Det största tack ägnar vi våra intervjupersoner för att ni så vänligt tagit emot oss och gett oss 

en del av er tid för att kunna genomföra denna studie. Utan er hade detta inte varit möjligt!  

 

Vi vill även rikta ett varmt tack till våra kära familjer och fantastiska vänner som stöttat oss 

under åren som gått. Ord kan inte beskriva den uppskattning vi känner gentemot det stöd vi fått 

för att finna orken och motivationen att kämpa vidare under de tyngre perioderna. 

 

Det är med stor glädje som vi med denna masteruppsats tar vår examen. Studietiden har varit 

oerhört rolig och lärorik på Handelshögskolan vid Örebro Universitet som gör ett fantastiskt 

jobb med att förena akademin med näringslivet. Ett stort tack till alla som varit en del av vår 

resa på universitetet. Det är en resa vi sent kommer glömma.  

 

 

Örebro, januari 2020 

 

Juliana Dag & Agnes Skoglund   



 

 

Innehållsförteckning 

De växande företagens styrning .............................................................................................. 1 

Ekonomisk lönsamhet och tillväxt: två motstridiga intressen?.................................................. 1 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 4 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problem med styrning inom tillväxtföretag ......................................................................... 1 

1.2 Formell styrning ................................................................................................................... 1 

1.2.1 Koncept inom styrningslitteraturen........................................................................................................... 2 

1.4 Strategi på en föränderlig marknad ...................................................................................... 3 

1.5 Tillväxtföretag...................................................................................................................... 4 

1.6 Brist på kunskap ................................................................................................................... 5 

1.7 Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 6 

1.8 Bidrag ................................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk referensram ......................................................................................................... 8 

2.1 Föränderliga och osäkra miljöer (kontext) ........................................................................... 8 

2.1.1 Formell styrning ....................................................................................................................................... 8 

2.1.2 Strategi ...................................................................................................................................................... 9 

2.2 Management Control Systems (MCS) ............................................................................... 10 

2.2.1 Diagnostisk och interaktiv styrning ........................................................................................................ 12 

2.2.2 Tvingande och möjliggörande styrning .................................................................................................. 14 

2.2.3 Hur styrningen upplevs ........................................................................................................................... 17 

2.3 Sammanfattning av referensram och analysmodell ........................................................... 19 

3. Metod och metodologiska överväganden ......................................................................... 22 

3.1 Undersökningens upplägg .................................................................................................. 22 

3.2 Undersökningsobjekt ......................................................................................................... 22 

3.2.1 Val av kontext .......................................................................................................................................... 22 

3.2.2 Val av fallföretag .................................................................................................................................... 23 

3.3 Procedurer inför och vid intervjutillfällena........................................................................ 24 

3.4 Datainsamlingsstrukturer ................................................................................................... 26 

3.5 Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod ..................................................................... 27 

3.6 Strategier för att hantera och öka studiens trovärdighet och pålitlighet ............................ 29 

4. Casebeskrivning ................................................................................................................. 30 

4.1 Miljö/kontext...................................................................................................................... 31 

4.2 Företag A ........................................................................................................................... 31 

4.2.1 Strategi .................................................................................................................................................... 31 

4.2.2 Interna styrmedel .................................................................................................................................... 32 



 

 

4.3 Företag B ............................................................................................................................ 35 

4.3.1 Strategi .................................................................................................................................................... 35 

4.3.2 Interna styrmedel .................................................................................................................................... 36 

4.4 Företag C ............................................................................................................................ 39 

4.4.1 Strategi .................................................................................................................................................... 39 

4.4.2 Interna styrmedel .................................................................................................................................... 40 

4.5 Företag D ........................................................................................................................... 42 

4.5.1 Strategi .................................................................................................................................................... 43 

4.5.2 Interna styrmedel .................................................................................................................................... 44 

5. Analys .................................................................................................................................. 47 

5.1 Varför har företagen styrsystem? ....................................................................................... 47 

5.1.1 Strategi .................................................................................................................................................... 47 

5.1.2 Tänkt design av intern styrning ............................................................................................................... 50 

5.2 Hur används styrsystemen?................................................................................................ 63 

5.3 På vilket sätt uppfattas styrsystemen?................................................................................ 76 

5.3.1 Budget och prognos ................................................................................................................................ 76 

5.3.2 Nyckeltal ................................................................................................................................................. 82 

5.3.3 Övriga styrmedel ..................................................................................................................................... 85 

6. Diskussion och slutsats ...................................................................................................... 86 

6.1 Diskussion .......................................................................................................................... 86 

6.2 Slutsats ............................................................................................................................... 90 

Referenser ............................................................................................................................... 91 

Bilagor ..................................................................................................................................... 95 

1. Intervjuguide ........................................................................................................................ 95 

1.1 Intervjuguide VD/chef ................................................................................................................................ 95 

1.2 Intervjuguide anställda .............................................................................................................................. 98 

 

  



 1 

1. Inledning 

 

I denna studie undersöks det hur företag inom IT-branschen, som verkar på en föränderlig 

marknad och vars strategi är tillväxt, designar och använder sina styrsystem för att säkerställa 

att kostnadskontrollen inte hämmar tillväxten. 

 

1.1 Problem med styrning inom tillväxtföretag 

 

En grundläggande svårighet för företag i fråga om intern styrning är att hantera behovet av 

styrning med flexibilitet (Ahrens & Chapman, 2004; Jørgensen & Messner, 2009; Simons, 

1995). En följd av detta problem blir att hantera konflikten mellan tillväxt och begränsade 

resurser, vilket resulterar i att företag utformar diverse styrsystem för att hantera konflikten 

(Hannah m.fl., 2019). Ett exempel på en sådan begränsad resurs är monetärt kapital. Simons 

(1995) förklarar att kontroll är en väsentlig faktor inom styrning då det finns ett starkt behov 

av att kunna säkerställa att verksamheten följer bestämd strategi och lever upp till uppsatta mål. 

På den industriella tiden använde företag endast styrsystem av olika slag för just detta behov, 

men på grund av förändrade marknadsförutsättningar krävs det idag en mer flexibel 

organisation för att följa med i utvecklingen. Motsättningen mellan formell styrning och 

flexibilitet blir särskilt tydlig hos företag som verkar på föränderliga och osäkra marknader då 

det kräver en viss grad av flexibilitet och responsivitet inom organisationen (Henri, 2006; 

Simons, 1995). För att öka responsiviteten flyttas vanligen ansvar nedåt i organisationen 

(Johansson, 2003; Simons, 1995), vilket ökar kraven på formell styrning från ledningen för att 

säkerställa ekonomisk hållbarhet, att strategin följs och att målen uppnås (Simons, 1995). En 

hårdare kontroll riskerar dock att hämma flexibiliteten, därav skapas en motsättning mellan 

dessa aspekter (Hannah m.fl., 2019). För företag vars målsättning involverar tillväxt tydliggörs 

denna motsättning ytterligare då de måste vara flexibla för att kunna växa, men samtidigt ha 

kontroll över kostnader för att vara ekonomiskt lönsamma på sikt.  

 

1.2 Formell styrning  

 

Formella styrsystem är sådana som ledningen upprättat för att påverka de anställda att handla 

på ett visst önskvärt sätt (Jaworski, 1998). Vanliga formella styrsystem är budgetar (Jaworski, 

1998) och andra ekonomiska företagsplaner såsom kassaflödesplaner och försäljningsplaner 
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(Davila & Foster, 2007). När företag växer och når en viss storlek blir implementering av 

formella styrsystem nödvändigt för att kunna hantera tillväxten (Davila & Foster, 2007). Detta 

eftersom manuell övervakning av prestationer och handlingar blir en orimligt stor uppgift, 

vilket innebär att detta måste designas in i styrsystemen i kombination med motiverande 

faktorer. Styrsystem kopplade till ekonomisk planering och strategi är de främst förekommande 

i företag vilka befinner sig i början av tillväxtfasen. Formell styrning har traditionellt sätt setts 

som begränsande och som något som motverkar flexibilitet (Hannah m.fl., 2019). Exempelvis 

menar Bonner, Ruekert och Walker (2002) att formell styrning kan ha en begränsande effekt 

på de anställda och att det bör erbjudas en högre grad av flexibilitet för att inte hämma 

innovation. Hannah m.fl. (2019) studie visar att en snäv budgetstyrning är en olämplig typ av 

styrning i växande företag där kostnadskontroll och tillväxt ska existera simultant. Den snäva 

budgetkontrollen gav inte önskat resultat, varken för kostnadskontrollen eller tillväxten, 

kontrollen ökade snarare spänningen. Cheferna upplevde att budgetprocessen var för 

tidskrävande och att de inte kunde vara flexibla nog för att ta vara på affärsmöjligheter. Detta 

ledde till ett stort missnöje och att cheferna överskred sina budgetar. Med detta sagt finns det 

även studier som visar att formella kontroller såsom budgetar med fördel kan användas för att 

skapa struktur och trygghet i föränderliga och osäkra miljöer (Marginson & Ogden, 2005).  

 

1.2.1 Koncept inom styrningslitteraturen 

 

Ett sätt att angripa formell styrning är med hjälp av Simons (1995) Levers of Control (LOC), 

vilket är ett ramverk utvecklat som hjälpmedel för chefer att styra ett företag i linje med 

uppsatta strategiska mål. Grundidén i modellen är att det finns ett behov av att finna en balans 

mellan konkurrerande intressen som skapar spänningar inom ett företag, såsom kontroll kontra 

flexibilitet. Det finns även en tanke om att formella styrsystem inte endast behöver användas 

diagnostiskt, utan även interaktivt (Simons, 1995). Ett diagnostiskt styrsystem mäter hur 

företaget presterar och jämför utfall med uppsatta mål, medan ett interaktivt styrsystem främjar 

diskussion kring fokusområden med syfte att uppmuntra innovation, utveckling och lärande. 

Inom LOC-ramverket finns även styrsystem för värderingar samt gränsdragningar och regler, 

dessa kommer dock inte att behandlas i denna uppsats.  

 

En annan idé kring hur formell styrning kan utformas presenteras av Adler och Borys (1996) 

begreppsapparat där styrning inte endast behöver designas tvingande (coercive), utan det kan 
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även vara möjliggörande (enabling). Jordan och Messner (2012) bygger vidare konceptet och 

fokuserar snarare på huruvida användningen av styrsystemet är tvingande eller möjliggörande. 

Marginson och Ogden (2005) beskriver exempelvis att budgetar, vilket de menar att många 

andra ser som tvingande och begränsande, i många fall kan upplevas som möjliggörande och 

betryggande. Detta eftersom de tydliggör befogenheter och vilka förväntningar som finns på 

en viss roll, speciellt i en osäker och föränderlig miljö.  

 

För att uppnå företagsmål behöver de anställdas handlingar kontrolleras (Merchant & Van der 

Stede, 2017). Det finns två sätt att styra anställdas agerande i ett företag för att uppnå tillväxt, 

genom att styra deras beteenden eller genom att styra dem mot önskvärda resultat. För att 

säkerställa sig att anställda beter sig på ett önskvärt sätt kan företag styra deras beteenden 

genom att vägleda dem i hur de ska agera och hur de ska hantera osäkra situationer (Pesämaa, 

2017). Tillväxt kan även uppnås genom att styra anställda mot att uppnå önskvärda finansiella 

resultat genom att motivera anställda med diverse belöningar (Merchant & Van der Stede, 

2017). 

 

1.4 Strategi på en föränderlig marknad  

 

Företag kan välja att arbeta ambidextert eller cykliskt med sin strategi (Bedford, 2015). En 

ambidexter strategi innebär att arbeta simultant med två aspekter av kontroll för att skapa 

dynamiska spänningar, medan en cyklisk strategi går ut på att i alternerade perioder fokusera 

på specifika delar av kontroll. Varje företag har sina egna unika förutsättningar (Arwinge, 

2015). Dessa förutsättningar är av stor betydelse och samverkar med de olika påverkande 

faktorerna som finns i företagets omgivning. Osäkerhet som finns i omgivningen har en 

påverkan på hur den interna kontrollen utformas. Även valet av strategi i ett företag är nära 

kopplat till den omgivning den verkar inom. Således påverkas företaget till att välja en strategi 

som anses vara mer lämplig i den specifika omgivningen den verkar inom samtidigt som 

omgivningen påverkar och formar strategin. Studier har visat att företag som har en turbulent 

omgivning använder sig utav särskilda strategier som innefattar användning av kontroll och 

intern styrning av en mer sofistikerad typ. Omgivningen har en indirekt inverkan på den interna 

styrningen eftersom en osäker och turbulent omgivning innebär att systemen för styrning måste 

vara effektiva. Huruvida de är effektiva beror på om de är rätt utformade och används rätt. 

Konkurrens och komplexitet är ytterligare två faktorer som visat sig ha en påverkan på den 
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interna styrningens effektivitet (Arwinge, 2015). De strategiska val som ett företag gör har 

direkta konsekvenser på om, och hur mycket, ett företag växer (Wiklund, 2001). Det är 

intressant att studera sambandet mellan strategi och tillväxt eftersom strategier kan förändras 

genom aktiva och medvetna val. Därför finns det ett värde i att förstå detta samband. Dessutom 

beror tillväxt av företagens inre krafter vilka är de internt medvetna besluten som tas. På dagens 

marknad är behovet av att förstå styrsystemen och hur de kan hjälpa företaget större än 

någonsin på grund av att företag konkurrerar med allt mer kunskapsintensiva, 

snabbföränderliga och komplexa affärsmodeller (Arwinge, 2015; Widener, 2007). Vidare visar 

studier att när styrsystemen får ett ökat fokus resulterar det generellt sätt i högre prestationer, 

trots den ofta ökade kostnaden i form av beslutsfattares tid, då det blir tydligt vart 

beslutsfattaren bör lägga sin uppmärksamhet (Widener, 2007). Detta kan sammanfattas enligt 

Fombrun och Wally (1989) som menar att tillväxtföretag, som vill behålla konkurrenskraft på 

marknaden, har ett behov av att kunna kontrollera kostnaderna under tillväxten.  

 

1.5 Tillväxtföretag 

 

Yngre företag växer vanligen snabbare än de äldre företagen (Barth, 2001). Dessutom har 

branschtillhörigheten en betydelse för tillgången av resurser som behövs för att ett företag ska 

kunna växa. Eftersom det finns flera faktorer som påverkar tillväxten i mindre företag kan det 

vara av värde att identifiera vad som utgör tillväxthinder respektive möjliggör tillväxt i 

företaget. Inom tillväxtföretag finns det en gemensam nämnare, de anser nämligen själva att 

det särskilt finns finansiella och kompetensmässiga hinder som hämmar tillväxten i företagen. 

Tillväxtföretag har oftast svårt att finansiera den tidiga tillväxtens utveckling vilket resulterar 

i att många företag som strävar efter tillväxt slås ut redan i början av tillväxtfasen. Fombrun 

och Wally (1989) studerade de absolut snabbast växande tillverkningsföretagen i USA för att 

skapa en förståelse för hur små företag upplever att snabb tillväxt påverkar utformningen av 

deras interna styrsystem och strategier. Deras studie visar att det finns ett antal faktorer som 

påverkar hur små företag som upplever snabb tillväxt struktureras. Oftast innebär detta att 

företagen drar åt olika, ofta motsägande håll, där de tvingas fatta svåra beslut samtidigt som de 

brottas med att designa effektiva styrsystem.  

 

Varför just snabbväxande företag är intressanta att studera beror på att ett flertal studier visar 

på att dessa företag skapar flest nya jobb (Henrekson & Johansson, 2010; Littunen & Tohmo, 
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2003; Lopez-Garcia & Puente, 2012) vilket gör att det finns ett ekonomiskt samhällsintresse i 

att se dessa företag lyckas (Fischer & Reuber, 2003). Fischer och Reuber (2003) visar att ett 

flertal länder på olika sätt stöttar snabbväxande företag just på grund av deras förmåga att skapa 

nya jobb. Vidare finns det ett stort intresse för snabbväxande företag, inte bara på grund av 

deras förmåga att skapa nya jobb, utan även för deras möjligheter att generera hög avkastning 

till investerare. De ses dessutom ofta som lönsamma kunder hos banker och konsulter. 

Snabbväxande företags tillgång till extern finansiering är i många fall en bestämmande faktor 

av stor vikt för att lyckas växa snabbt (Lopez-Garcia & Puente, 2012). Årligen delar Dagens 

Industri ut DI-Gasell priset i syfte att uppmärksamma och främja företag med karaktär av stark 

tillväxt och lönsamhet som över tid håller detta primärt genom organisk tillväxt 

(Handelskammaren, 2018), vilket visar att tillväxtbolag är något som premieras av näringslivet. 

Vid snabb tillväxt i företag, exempelvis tillväxt över 100 procent per år, uppkommer problem 

som innebär hot för företagets möjlighet att överleva och hålla ut över tid (Fombrun & Wally, 

1989). Ahrens (2005) pekar därför ut anställda som de snabbväxande företagens nyckelfaktor 

till att lyckas. Detta då de anställda är en central resurs som står för drivkraften. För att företaget 

ska klara av att växa behövs det anställda som kan utvecklas i samband med tillväxten.  

 

1.6 Brist på kunskap 

 

Ett flertal studier har studerat hur företag kombinerar behov av effektivitet/kontroll och 

flexibilitet/innovation (Ahrens & Chapman, 2004; Brown & Eisenhardt, 1997; Chenhall, 2003; 

Heinicke m.fl., 2016; Jørgensen & Messner, 2009). Utifrån dessa blir det tydligt båda 

aspekterna är av stor vikt för alla företag, men att olika förutsättningar och strategier leder till 

att de betonas olika mycket. Ett område som hittills förefaller orört är hur företag arbetar för 

att säkerställa att kontrollen inte begränsar företagets tillväxt, vilket i regel kräver mer 

flexibilitet och innovation. Vidare pekar Pesämaa (2017) på området ”snabbväxande företag” 

som relativt ostuderat ur det generella perspektivet. Hans studie har kommit fram till att 

snabbväxande företags tillväxt bestäms av relevant styrning inom företaget. Vidare tror 

författaren att kunskap inom snabbväxande företag kan hjälpa andra företag att utvecklas. Av 

dessa anledningar anser Pesämaa (2017) att fortsatta studier behövs inom området. Det anser 

även vi då vi funnit att det finns en stor avsaknad av kunskap inom området.  
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En aspekt som påpekats som en brist inom styrningslitteraturen är otydligheter kring huruvida 

fokus ligger på designen och/eller uppfattningen av styrningen (Strauss & Tessier, 2019). Vi 

väljer att i detta arbete undersöka både tänkt design, användning och uppfattning för att få en 

komplett bild av styrningen, något Strauss och Tessier (2019) har påpekat kan visa intressanta 

samband.  

 

1.7 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur tillväxtföretag väljer att hantera 

spänningen mellan tillväxt och kostnadskontroll. Med bakgrund i ovan diskussion syftar denna 

studie till att förstå tre olika aspekter i den interna styrningen hos företag som strävar mot snabb 

tillväxt, där det är centralt att balansera behovet av kontroll och flexibilitet för att säkerställa 

att kontrollen inte hämmar tillväxten. Den första aspekten handlar om hur det är tänkt att den 

interna styrningen ska designas, den andra aspekten är hur företagen faktiskt använder 

styrsystemen och den tredje aspekten handlar om hur styrningen uppfattas. Till detta kommer 

vi använda företag i tillväxt inom IT-branschen. Detta då IT-branschen är en starkt föränderlig 

bransch vilket förstärker motsättningarna mellan kontroll och flexibilitet. Se kapitel 4.1 för 

ytterligare förklaring och diskussion om IT-branschen. För att konceptualisera fallföretagens 

styrmekanismer kommer studien ta grund i delar av Simons (1995) LOC-ramverk, diagnostisk 

och interaktiv styrning, samt Adler och Borys (1996) begreppsapparat tvingande och 

möjliggörande styrning. Undersökningen tar grund i hur företagen använder dessa styrsystem 

för att implementera och fullfölja vald strategi, som antingen är ambidexter eller cyklisk.  

 

Frågeställningen som studien ämnar besvara blir därmed: 

• Varför, och hur, designar och använder företag formell styrning för att säkerställa 

ekonomisk lönsamhet utan att det går ut över tillväxten? 
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1.8 Bidrag  

 

I denna uppsats vill vi fortsätta bygga på det växande fältet inom diagnostisk och interaktiv 

styrning kopplat till tvingande och möjliggörande styrning, där vi ser en viss avsaknad av 

studier av tillväxtföretag. I uppsatsen ämnar vi därmed att ge två huvudsakliga bidrag. Det 

första är att bidra med ökad teoretisk kunskap inom området då vi i litteraturen funnit en 

avsaknad av kunskap kring hur företag arbetar med formell styrning för att se till att kontrollen 

som krävs för långsiktig ekonomisk lönsamhet inte hämmar tillväxtmöjligheterna. Det andra 

bidraget är av praktisk karaktär och riktar sig till de branschverskamma där vi ser en möjlighet 

för dem att använda sig och inspireras utav denna kunskap för att bibehålla sin tillväxt samtidigt 

som de hanterar kostnader för att behålla lönsamheten.  
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2. Teoretisk referensram  

 

Styrproblemet i ett företag som tillämpar en tillväxtstrategi består i hur man designar och 

använder styrsystemet för att både främja kostnadskontroll och flexibilitet/innovation. Detta 

kapitel kommer redogöra för vad tidigare litteratur har visat angående hur sådana motsättningar 

kan hanteras. Avsnittet avslutas med en modell över hur företag potentiellt kan designa och 

använda formell styrning för att hantera kontroll för lönsamhet och tillväxt parallellt.  

 

2.1 Föränderliga och osäkra miljöer (kontext) 

 

2.1.1 Formell styrning  

 

Inom osäkra miljöer har företag svårigheter med att kunna förutse hur framtiden kommer att se 

ut (Germain m.fl., 2008). Svårigheterna beror på att ofullständig information erhålls samt att 

förutsättningar konstant förändras. Företag strävar efter att reducera osäkerheten som finns i 

miljön de befinner sig i (Eldridge m.fl., 2014). Företags omgivning tenderar att bli allt mer 

osäker, labil och svårare att kontrollera. Dessutom har stabila miljöer numera nästan upphört 

att existera. Företag som verkar inom dynamiska kontexter behöver fokusera både på nutiden 

och framtiden genom exploatering och utforskning (March, 1991). Att utforska handlar om att 

söka, ta risker, experimentera och arbeta med innovation, medan exploatering innefattar 

effektivitet, optimering, implementering och utförande. Båda delarna krävs för framgång, men 

beroende på strategi kommer det läggas större betoning på den ena. Företag befinner sig i 

osäkra miljöer kommer, med stor sannolikhet, att använda sig utav en blandning av styrsystem 

(Eldridge m.fl., 2014). Med utgångspunkt i ovan redogörelse kommer företag inom dynamiska 

miljöer troligtvis använda sig utav en mix av styrsystem med olika tidsfokus.  

 

Generellt sätt svarar företag på osäkerhet i dynamiska miljöer genom att använda sig utav bland 

annat formella styrsystem (Eldridge m.fl., 2014). Formella styrsystem är sådana med finansiellt 

kvantifierbar information (Chenhall, 2003), de är oftast nedskrivna ledningsdirektiv som har 

syfte att påverka anställda till att uppfylla företagsmålen (Jaworski, 1998). Exempel på 

formella styrsystem är regleringar och budgetar. Företag använder sig av formella styrsystem 

för att övervaka prestanda och säkerställa att det finns tydligt specificerade regler (Germain 

m.fl., 2008). Stone, Nikitkov och Millers (2014) fleråriga studie av ett enormt snabbväxande 
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företag visade att formella styrsystem växte fram och blev mer sofistikerade ju mer företaget 

växte och desto större det blev. Detta ligger i linje med både Hannah m.fl. (2019) och Davila 

och Foster (2007) som menar att det är vanligt att den formella styrningen växer fram i och 

med att företaget växer.  

 

2.1.2 Strategi  

 

Ambidexter eller cyklisk strategi är två olika varianter av strategi som avgör vad företag 

kommer lägga fokus på. Företag med en ambidexter strategi arbetar simultant med olika 

aspekter av kontroll för att skapa dynamiska spänningar, och hanterar företagets utmaningar på 

det sättet (Bedford, 2015). Ett exempel är att simultant arbeta med att utforska och exploatera 

(Gupta m.fl., 2006). En cyklisk strategi går snarare ut på att fokusera på olika delar av kontroll 

i olika perioder (Bedford, 2015), exempelvis att skifta fokus mellan exploatering och 

utforskning cykliskt över tid (Gupta m.fl., 2006). Trots att företag som konkurrerar inom 

samma bransch står inför samma osäkerheter i sin omgivning så är det varje enskilt företags 

strategier som har en stark påverkan på vilka osäkerheter som upplevs som mest kritiska 

(Simons, 1990). Exempelvis står företag som tillämpar en ambidexter strategi inför andra 

dilemman gällande hantering av osäkerhet än företag som tillämpar en cyklisk strategi 

(Bedford, 2015). Detta kan sammanfattas till att företag inom samma osäkra miljö kommer att 

hantera osäkerheten på olika sätt då de tillämpar olika strategier, vilket i sin tur betyder att det 

ett företag ser som ett hot inte alls behöver vara något märkvärdigt för ett annat företag inom 

samma bransch. Osäkerheten hanteras då genom att antingen simultant arbeta med olika typer 

av kontrollmedel, eller genom att över tid skifta i fokus mellan olika typer av kontrollmedel.  

 

Företags strategi påverkar vilken typ av tillväxtkultur som företaget kommer anamma och har 

således en påverkan på tillväxten (Fombrun & Wally, 1989). Företag vars strategi baserar sig 

på kvalitet främjar risktagande, självständighet och innovativt beteende hos anställda. Detta 

har en positiv inverkan på tillväxten. Företag med en kostnadskontrollerande strategi tenderar 

att öka kontroller på anställda vilket hämmar deras risktagande, självständighet och 

innovativitet. I fråga om tillväxt har denna typ av strategi en negativ påverkan. Det är dock 

viktigt att poängtera att företag som står inför tillväxt, och som klarar av tillväxtökningar, 

samtidigt fokuserar på att kontrollera kostnader även om de inte tillämpar en 

kostnadskontrollerande strategi (Fombrun & Wally, 1989). Därmed finns det ett behov att 
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kontrollera kostnaderna samtidigt som företaget växer och ska behålla sin konkurrenskraft. Det 

är kritiskt i tillväxtföretag att kunna kombinera stark tillväxt med kostnadskontroll för att uppnå 

ekonomisk lönsamhet (Markman & Gartner, 2002). Utifrån ovan diskussion kan fyra saker 

konstateras: i) företags strategi har en påverkan på deras tillväxt, ii) strategier med fokus på 

kvalitet främjar risktagande, självständighet och innovation har en positiv påverkan på tillväxt, 

iii) kostnadskontrollerande strategier som hämmar risktagande och självständighet, hämmar 

även innovation och tillväxt, iiii) företag behöver utöver sin tillväxt även beakta kostnader som 

tillväxten medför.  

 

2.2 Management Control Systems (MCS) 

 

Det finns flera definitioner på vad som menas med ett MCS. Chenhall (2003) har en bred syn 

och menar att begreppet MCS har utvecklats från att innefatta formell finansiell styrning till en 

mer vid definition som även involverar information om marknaden, kunder, icke-finansiell 

information om processer inom företaget, personal och annan kontroll av en mer social 

karaktär. Författaren poängterar att traditionellt var syftet med MCS att stötta chefer vid 

beslutsfattande, vilket även Zimmerman (2001) understryker. Däremot anser Zimmerman 

(2001) att beslutsfattande har fått ett för stort fokus i litteraturen och att det är viktigt att 

undersöka vad styrsystemet används för (beslutsfattande eller kontroll) innan det analyseras. 

Merchant och Van der Stede (2017) har en smalare syn på MCS och menar att det snarare 

handlar om att styra anställdas beteenden. Simons (1994) menar att chefer kan använda MCS 

för att upprätthålla eller förändra företagets aktiviteter. Styrsystemen beskriver han som 

formella processer och/eller system vilka använder sig utav information för att förändra eller 

upprätthålla aktivitetsmönster i ett företag (Simons, 1990). Han menar att dessa styrsystem är 

viktiga för både implementering och bildande av strategier (Simons, 1990, 1995). Malmi och 

Brown (2008) argumenterar för en definition mittemellan dessa breda kontra smala definitioner 

och anser att ett styrsystem endast bör ses som ett sådant om det faktiskt är ett komplett 

helhetssystem som innefattar delsystem, regler, värderingar och praxis. Systemen ska dessutom 

syfta till att styra anställdas beteende i vad som anses rätt riktning. Vi ser MCS som formella 

styrsystem för att bilda och implementera strategier, samt för att styra anställdas beteende i 

enlighet med strategierna (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2017; Simons, 

1990).  
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Styrning av anställdas beteenden ämnar bidra med kunskap och vägledning vid oklara och 

osäkra situationer (Pesämaa, 2017). Det handlar om handlar om att säkerställa att anställda 

beter sig på ett visst sätt som är i linje med vad som anses vara fördelaktigt för företaget 

(Merchant & Van der Stede, 2017). På så sätt kan den önskvärda nutida, såväl som framtida, 

tillväxten uppnås (Pesämaa, 2017). Med utgångspunkt i detta är styrning av anställdas 

beteenden den mest direkta typen av styrning. I en del företag har styrningen av de anställdas 

beteende en så pass central roll att det är den mest dominanta typen av styrning i företaget 

(Merchant & Van der Stede, 2017). Dock är inte detta alltid den mest effektiva formen av 

styrning, även om det är en vanligt förekommande typ av styrning i företag. Denna typ av 

styrning är endast möjlig att tillämpa då chefer faktiskt vet vilka beteenden som förekommer 

samt vilka beteenden som är önskvärda. Genom att styra anställda mot att uppnå särskilda 

resultat, å andra sidan, ger man signaler till de anställda om vilka områden som är viktiga och 

vad som behövs göras för att uppnå företagsmål (Merchant & Van der Stede, 2017). Syftet är 

att styra chefer och/eller anställda till att ta beslut och handla enligt vad som ger bäst resultat. 

Detta sker inte genom att berätta exakt hur det ska gå till, utan det sker snarare genom att ge 

dem verktyg för att se vilka handlingar som genererar bäst resultat. Ett vanligt inslag inom den 

resultatfokuserade styrningen är bonussystem för att belöna goda och önskvärda resultat, vilket 

ska öka motivationen hos de anställda till att uppnå de finansiella målen. Denna typ av styrning 

är dock endast effektiv i de fall där önskvärda mål tydligt kan definieras och där dessa uppmätta 

resultat enkelt kan kontrolleras av de anställda. Vanligtvis används denna typ av styrning 

mellan ledningen och chefer, men den kan även vara riktad mot anställda (Merchant & Van 

der Stede, 2017).  

 

Hur styrningen sedan används beror av chefer som påverkar hur stark närvaro och förankring 

respektive styrsystem kommer att ha (Eldridge m.fl., 2014). De processer som chefer anser 

vara viktiga rent strategiskt för måluppfyllelsen kommer kännetecknas av en högre grad 

styrsystem. Tvärtom kommer processer som bedöms som mindre viktiga strategiskt att ha en 

betydligt svagare närvaro av styrsystem. Därmed har den strategiska betydelsen inflytande i 

och påverkar implementeringen och användandet av styrsystem (Eldridge m.fl., 2014). Ovan 

diskussion tyder på att chefer har en viktig roll i styrsystemens roll och förankring, detta beror 

i sin tur på företagets övergripande strategier vilket påverkar syftet med diverse styrsystem.  
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2.2.1 Diagnostisk och interaktiv styrning 

 

Som tidigare nämnt kan Simons (1995) LOC-ramverk användas för att balansera motstridiga 

intressen i företag. Ramverket utvecklades efter att Simons studerat hur en mängd olika företag 

hanterade styrfrågor i olika situationer. Idén om att balansera konkurrerande intressen, vilka 

skapar spänningar (s.k. dynamic tensions), bygger på att lösningen av detta problem inte är att 

utesluta det ena alternativet. Lösningen är snarare att hitta en lämplig kombination och balans 

mellan de olika typerna av styrsystem.  

 

Styrsystem som byggs upp och används för att övervaka hur företaget presterar och sedan 

stämma av detta gentemot satta mål och standards benämner Simons (1995) som diagnostiska 

styrsystem. I denna uppsats definieras diagnostiska styrsystem enligt Simons definition (vår 

översättning, se original i fotnot)1: ”Diagnostiska styrsystem är de formella styrsystem som 

chefer använder för att övervaka företagets resultat och korrigera avvikelser från förutbestämda 

standarder” (1995, s. 59). Eftersom ledningen inte kan vara involverad i varje aktivitet och 

beslut varje dag, samtidigt som det ytterst är ledningens ansvar att företaget uppnår uppsatta 

mål, behövs ett system som visar hur företaget presterar och målavvikelser att agera på. 

Diagnostiska styrsystem gör det därmed möjligt för ledning och chefer att ha kontroll över 

företagets prestationer utan konstant övervakning. Det finns studier som visar att diagnostisk 

styrning har en negativ påverkan på entreprenörskap, innovation, lärande och 

marknadskunskap (Henri, 2006). En viktig del inom diagnostisk styrning är att identifiera 

lämpliga variabler som representerar strategin och målsättningar inom denna (Simons, 1995). 

Ledningens uppgift i diagnostiska styrsystem är att förhandla fram och sätta mål, få 

uppdateringar och rapporter utifrån systemet och följa upp avvikelser. I en studie visade 

Eldridge m.fl. (2014) hur det undersökta företaget använde diagnostisk styrning för att 

övervaka måluppfyllelsen, vilken var viktig för både investerarna och ledningen. Det fanns 

tydligt uppsatta mål vilka övervakades med hjälp av olika mått såsom intäkter, kostnader, 

kassaflöde och nya projekt. Varje månad följdes dessa mått upp i rapporter och varje kvartal 

hölls möten kring måluppfyllelsen. För att kompensera för denna tämligen hårda kontroll blev 

förtroende ett viktigt element, framförallt från ledningen till cheferna. Enligt Stone, Nikitkov 

och Miller (2014) är EBays diagnostiska styrsystem ett av världens mest kopierade sådana. 

 
1 ”Diagnostic control systems are the formal information systems that managers use to monitor organizational 

outcomes and correct deviations from preset standards of performance” (Simons, 1995, s. 59). 



 

 

13 

Företagets övergripande strategi handlade om att skapa ett förtroendefullt community och ett 

sätt att se till att detta uppfylldes var genom ett system där köpare och säljare lämnade feedback 

på varandra. Företaget utvecklade ett sätt att mäta dessa recensioner (ett feedback-score) och 

bestämde en standard att jämföra utfallen mot. På så sätt kunde de agera på användare med 

avvikande poäng.  

 

Medan diagnostiska styrsystems uppgift är att möjliggöra att verksamheten flyter på utan 

konstant övervakning, är det de interaktiva styrsystemens uppgift att öka uppmärksamheten på 

ett visst område (Simons, 1995). Motvikten till diagnostisk styrning blir därmed interaktiv 

styrning. I denna är syftet att öka lärandet inom ett företag (Simons, 1994, 1995). Vi definierar 

interaktiv styrning enligt Simons definition (vår översättning, se original i fotnot)2: ”Interaktiva 

styrsystem är formella informationssystem som chefer använder för att kontinuerligt involvera 

sig själva personligen i anställdas beslutsfattande aktiviteter” (1995, s. 95). Meningen med att 

öka lärandet genom hela organisationen är att det möjliggör uppkomst av nya idéer och 

strategier, vilket är viktigt i företag som verkar inom dynamiska miljöer (Simons, 1995). 

Studier visar att interaktiv styrning har en positiv påverkan på entreprenörskap, innovation, 

lärande och marknadskunskap (Henri, 2006). Interaktiv styrning fokuserar på strategiska 

osäkerheter vilka är osäkerheter som skulle hota eller förstöra möjligheterna för den valda 

strategin att lyckas (Simons, 1995). Ledningen och chefer använder interaktiva styrsystem för 

att kontinuerligt involveras i verksamheten. Utifrån detta skapar de en uppfattning av vilka 

osäkerheter som finns och tillkallar ett sökande utefter det. På så sätt framkallar systemen en 

dialog mellan olika nivåer inom företaget. Det är alltså ledningen som gör systemet interaktivt 

genom att involvera sig själva och skapa nya projekt, detta genom att utvärdera resultat och 

huruvida planer fungerar samt genom att bevaka marknadens förändring. Genom att ledningen 

utfrågar underordnade chefer om information som systemet visar så uppmanas de 

underordnade cheferna att i sin tur föra en dialog med sina underordnade för att vara upplysta 

vid mötena. Alla dessa diskussioner förväntas kunna framkalla uppkomst av nya strategier 

genom en bottom-up-process. Även detta tydliggörs i Eldrige m.fl. (2014) studie där 

fallföretaget genom diskussioner mellan investerare, ledning, chefer och anställda bestämde 

lämpliga mått och mål. Diskussionerna användes även för att komma fram till lämpliga 

aktiviteter för att uppnå de långsiktiga målen, såsom att bli mer attraktiva för investerare genom 

 
2
 ”Interactive control systems are formal information systems managers use to involve themselves regularly and 

personally in the decision activities of subordinates” (Simons, 1995, s. 95).  
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att delta på mässor, delta i (och vinna) tävlingar samt att övervaka kundernas preferenser och 

beteenden. Ett annat interaktivt inslag i styrningen var där marknadsplanerna varje halvår utan 

kvantitativa mått diskuterades med investerarna. När ledningen väljer vilket system som ska 

göras interaktivt signalerar det vad de anställda bör fokusera på och i vilken riktning det 

strategiska sökandet ska ske (Eldridge m.fl., 2014; Simons, 1995).  

 

Ett för stort fokus på diagnostisk styrning kan hindra innovation och risktagande, och företaget 

riskerar därmed att äventyra potentiella fördelar med den interaktiva styrningen (Henri, 2006). 

Å andra sidan kan för låg grad av diagnostisk styrning leda till att företaget blir för ofokuserade 

och ineffektiva vilket också hindrar möjliga fördelar med den interaktiva styrningen. Detta 

knyter därmed an till att det är viktigt att finna en balans mellan interaktiv och diagnostisk 

styrning (Simons, 1995).   

 

Det finns olika syn på huruvida samma system både kan vara interaktivt och diagnostiskt, eller 

om respektive system endast kan användas på ett sätt. Simons (1995) menar att systemen 

antingen är interaktiva eller diagnostiska, medan exempelvis Van der Stede (2001) menar att 

samma system kan användas på olika sätt. I fråga om budget menar Van der Stede (2001) att 

den används interaktivt när generella resultat diskuteras och diagnostiskt när fokus endast 

ligger på avvikelser av kritiska mått. Tessier och Otley (2012) ser på diagnostiskt och 

interaktivt som två sätt att beskriva hur styrningen används, snarare än som styrsystem. De 

menar exempelvis att när nya system ska implementeras kan det krävas stor uppmärksamhet 

och många diskussioner för att implementeringen ska bli bra och för att cheferna ska lära sig 

dem. Användningen av styrsystemet är då interaktivt. När systemet är implementerat och igång 

krävs det inte lika stor uppmärksamhet och användningen blir då diagnostisk istället. Vi väljer 

att se på begreppen mer som Van der Stede (2001) och Tessier och Otley (2012) där ett visst 

styrsystem både kan användas som diagnostiskt och interaktivt.  

 

2.2.2 Tvingande och möjliggörande styrning 

 

Simons (1995) diagnostiska styrsystem kan ses som en begränsande kraft medan interaktiva 

styrsystem kan ses som en inspirerande kraft. Tillsammans skapar de en dynamik för att hantera 

motstridiga intressen, såsom kostnadskontroll och tillväxt. Traditionellt sätt tolkas och 

klassificeras diagnostiska styrsystem som tvingande medan interaktiva styrsystem tolkas och 
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klassificeras som möjliggörande (Eldridge m.fl., 2014). Det tvingande synsättet är ett sätt att 

designa styrningen på så att ansträngning (effort) och efterlevnad av regler (compliance) 

tvingas fram hos anställda (Adler & Borys, 1996). Det möjliggörande synsättet handlar å andra 

sidan handlar om att designa styrningen så att den möjliggör för anställda att utföra och vara 

mer delaktiga i sina arbetsuppgifter. Tessier och Otley (2012) definierar tvingande styrning 

som något som skapar förutsägbarhet, och möjliggörande styrning som något som främjar 

kreativitet. Utifrån detta definierar vi den tvingande styrningen som ett sätt att tvinga fram 

ansträngning och efterlevnad av regler med syftet att skapa förutsägbarhet i en osäker miljö. 

Möjliggörande styrning definierar vi som ett sätt att skapa möjligheter för anställda att vara 

delaktiga i sina arbetsuppgifter med syftet att främja kreativiteten och innovationer i företaget. 

Doornich, Kaarbøe och Bourmistrovs (2019) studie visade att ju mer tvingande ett styrsystem 

är, desto mindre uppmärksamhet kommer cheferna att lägga på det. Användningen av 

styrsystem ökar därmed ju mer möjliggörande de upplevs, då systemet underlättar utförandet 

av arbetsuppgifterna och ger en känsla av egen makt (Mahama & Cheng, 2013).  

 

Det möjliggörande synsättet utgörs av fyra principer; reparerande, intern transparens, global 

transparens och flexibilitet (Adler & Borys, 1996). Reparerande handlar om att bygga in 

möjligheter för anställda att hantera avvikelser och problem för att förbättra processer (Ahrens 

& Chapman, 2004), motsatsen till detta är att vanliga aktiviteter separeras från reparerande 

aktiviteter, exempelvis genom att anställda tvingas vända sig till experter för att lösa problem 

(Adler & Borys, 1996). Intern transparens handlar om att synliggöra och förtydliga de interna 

processerna för de anställda (Adler & Borys, 1996). Syftet är att de anställda ska kunna utföra 

sitt arbete bättre då de får en större förståelse för företagets och den egna avdelningens 

processer (Ahrens & Chapman, 2004). Detta kan exempelvis åstadkommas genom att integrera 

budgetering i planeringsaktiviteter, tydliggöra hur varje anställd kan påverka målen eller 

tydliggöra kostnader för variationer inom en process för att göra meningsfull information 

tillgänglig. Global transparens handlar om att öka anställdas helhetsförståelse för att de ska 

kunna identifiera förbättringsmöjligheter, vilket uppnås genom tillgång till data för status på 

hela företagets prestationer och inte bara för den aktuella avdelningen (Adler & Borys, 1996). 

Flexibilitet handlar om till vilken grad företagets processer förlitar sig på de anställdas 

kompetens. Processer som anställda kan anpassa till det specifika behovet är flexibla, medan 

processer med tydligt beskrivna manualer inte är flexibla. Flexibilitet är starkt kopplat till 

lärande. Genom att studera processer och hur de anställda faktiskt arbetar kan mer effektiva 

tillvägagångssätt identifieras (Adler & Borys, 1996). I en fallstudie av en restaurangkedja 
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identifierade Ahrens och Chapman (2004) samtliga av de fyra principerna i möjliggörande 

styrning. Den möjliggörande styrningen, och därmed de fyra möjliggörande principerna, 

syftade till att främja den övergripande strategin som handlade om kundnöjdhet och 

måluppfyllnad av de mer finansiella målen. Exempelvis fanns det inslag av reparerande då 

platscheferna ofta fanns på plats under dagens mest stressfulla tider för att hantera eventuella 

missnöjda kunder. För att säkerställa måluppfyllnad i form av budgetmål fanns en stor tavla 

som tydligt visade vad som krävdes av de anställda, exempelvis hur många fler desserter som 

behövde säljas för att uppnå budgeten. Detta tydliggjorde de anställdas roll för verksamheten 

och ökade således den interna transparensen.  

 

Tidigare studier (Adler & Borys, 1996; Ahrens & Chapman, 2004; Ekström, 2018; Jordan & 

Messner, 2012) betonar reparerande som en viktig del av den möjliggörande styrningen, medan 

nyare studier (Doornich, Kaarbøe, & Bourmistrov, 2019) visar att reparerande inte alls är 

viktigt för att göra styrsystem möjliggörande och att reparerande kan ha tvingande effekter trots 

att det är en möjliggörande princip. Det finns även en risk att reparerande, och även flexibilitet, 

kan upplevas som mer tvingande än möjliggörande då ett för stort fokus läggs på ett antal 

specifika faktorer (Jordan & Messner, 2012). Reparerande är mer sällsynt förekommande och 

undviks inom företag, något de tror beror på hur styrsystemen uppfattas (Henttu-Aho, 2016).  

 

Studier har visat att samma styrsystem både kan innefatta tvingande och möjliggörande 

styrning (Ahrens & Chapman, 2004; Brown & Eisenhardt, 1997; Ekström, 2018). En hög grad 

av global transparens kan i det läget bidra till att styrningen upplevs som positiv (Ekström, 

2018). Ahrens och Chapman (2004) undersökte som tidigare nämnt en restaurangkedja vars 

styrsystem syftade till att leverera effektivitet i kombination med att sammanväva satta 

standards med lokala förutsättningar på ett flexibelt sätt. Detta krävde både tvingande och 

möjliggörande styrning. Trots att mycket var planerat från högsta ledningen krävdes det 

finjusteringar för att få det att fungera på lokal nivå. Ledningen satte standards och mått 

(tvingande styrning), men det var platschefernas specifika kunskap som skulle implementera 

dem på ett bra sätt i respektive restaurang (möjliggörande styrning).  
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2.2.3 Hur styrningen upplevs 

 

En process kan designas som tvingande eller möjliggörande, men användas på ett annat sätt 

(Strauss & Tessier, 2019). Alltså kan det designas som tvingande och användas möjliggörande, 

eller designas som möjliggörande men användas som tvingande. Det är vanligt att styrning 

någon gång uppfattas som tvingande, särskilt då det är något nytt som införs (Jordan & 

Messner, 2012). Dock kan uppfattningen ändras med tiden (utan att designen ändras) när chefer 

och anställda förstår hur de kan använda den nya informationen för att underlätta sitt arbete. 

Ledningen och chefer kan vid designen av styrsystemet vidta vissa åtgärder för att främja en 

möjliggörande upplevelse hos användarna (Mahama & Cheng, 2013). De kan exempelvis 

tydligt kommunicera styrsystemets syfte och hur det är uppbyggt för att öka förståelsen kring 

systemet. Ett annat sätt att öka den möjliggörande uppfattningen är att öka den interna 

transparensen, vilket också ökar förståelsen för syftet med arbetsprocessen (Ahrens & 

Chapman, 2004).  

 

Olika studier visar olika resultat angående huruvida diagnostisk och interaktiv styrning 

uppfattas som positivt eller negativt av de anställda (Eldridge m.fl., 2014). Vanligen betonar 

företag, vilka är verksamma i osäkra miljöer, möjliggörande styrsystem. Oftast läggs då vikten 

på interaktiva styrsystem. Chenhall (2003) påvisar hur flertalet studier har visat att företag på 

föränderliga marknader använder formella styrsystem, men på ett mer öppet och interaktivt 

sätt. I sin tur skapar de interaktiva styrsystemen, under vissa omständigheter, förtroende och 

trygghet inom den osäkra miljön (Eldridge m.fl., 2014). Ett styrsystem bidrar med tydliga 

förväntningar (Simons, 1995), vilket skapar trygghet då anställda kan vända sig till regelverk 

och handböcker när de känner sig osäkra i hur en situation ska hanteras (Ahrens, 2005). 

Människor har ett grundläggande behov av att känna trygghet för att kunna utvecklas och trivas 

och därför är det viktigt att företaget är välorganiserat och har stabila rutiner. En budget, som 

är ett klassiskt diagnostiskt styrmedel, kan i dynamiska miljöer skapa struktur och inbringa 

trygghet kring vad som förväntas av en viss roll (Marginson & Ogden, 2005). Denna diskussion 

visar att det inom litteraturen finns motstridande åsikter kring huruvida det är interaktiv 

styrning (möjliggörande) eller diagnostisk styrning (tvingande) som skapar trygghet hos de 

anställda. Utifrån ovan beskrivning av hur de interaktiva och diagnostiska systemen skapar 

trygghet för anställda är det grundläggande antagandet i denna uppsats att båda typerna av 
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styrning skapar trygghet för anställda beroende på hur de används och förmedlas till anställda 

i olika situationer.  

 

Tessier och Otley (2012) lyfter fram en viss problematik inom MCS-litteraturen där det kan 

finnas skillnader i chefers intentioner med styrsystemen och hur de anställda uppfattar 

styrsystemen. Chefer kan ha möjliggörande eller tvingande intentioner och de anställda kan 

uppfatta styrsystemen som positiva (bra) eller negativa (dåliga). De anställdas uppfattningar 

kan påverkas av ett antal faktorer. En central faktor är hur cheferna väljer att presentera 

styrsystemen då det utgör en länk mellan chefernas intentioner och de anställdas uppfattning. 

Ett särdrag för anställda är att de reagerar emotionellt. Oftast beskrivs de anställdas emotioner 

gentemot styrningen som positiva respektive negativa i litteraturen. Dock bör det även 

poängteras att de kan ha en neutral attityd gentemot styrningen och därmed varken känna något 

positivt eller negativt om den. Detta bekräftar Ekströms (2018) kritik mot att tidigare studier, 

inom bland annat tvingande och möjliggörande styrning, målar upp anställda som passiva 

mottagare till styrning. Hennes studie visar istället att anställda är aktiva i sina relationer till 

diverse styrsystem och därmed själva skapar mening och acceptans till dem. Vi ser därmed 

anställda som aktiva mottagare av styrsystem vilka kommer uppleva och uppfatta styrsystem 

på olika sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar.  

 

De två generiska synsätten på styrning, som tvingande eller möjliggörande, ger troligtvis utslag 

för olika attityder i ett företag (Adler & Borys, 1996). Inom den tvingande styrningen läggs de 

anställdas intressen åt sidan och istället sätts företagsledare i fokus där processer utformas som 

en hjälp för dem att se till att de anställdas handlingar är i enlighet med deras mål. Den 

tvingande logiken fungerar således inte som ett hjälpmedel för anställda att utvärdera processer 

eller identifiera förbättringsmöjligheter. Det är i enlighet med Merchant och Van der Stedes 

(2017) beskrivning om att styra beteenden som ett sätt att säkerställa att anställda agerar i 

enlighet med företagsmålen. Denna metod kan resultera i sänkt motivation och minskat 

engagemang hos de anställda (Adler & Borys, 1996). I den möjliggörande logiken utformas 

istället processerna så att de är mer möjliggörande för anställda där de uppmuntras att 

utvärdera, effektivisera och förbättra arbetet. Denna metod stärker de anställdas engagemang 

och främjar innovation (Adler & Borys, 1996). Ovan genomgång av synen på styrning kan 

sammanfattas till att anställda generellt sätt, utifrån deras motivation, får en negativ upplevelse 

av den tvingande styrningen medan den möjliggörande styrningen upplevs som positiv. Nyare 

studier (Ekström, 2018) har dock visat att detta inte alltid stämmer i praktiken. Samexistensen 
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mellan dessa två synsätt har visat sig skapa spänningar hos anställda vilka både kan upplevas 

som positiva eller negativa (Ekström, 2018). Tvingande styrning är därmed inte alltid föremål 

för negativa upplevelser (Ekström, 2018), det borde i sin tur betyda att möjliggörande styrning 

inte heller alltid behöver medföra positiva upplevelser. Därmed går det inte kategorisera 

tvingande och möjliggörande styrning strikt som negativt eller positivt upplevda typer av 

styrning (Ekström, 2018). Detta eftersom anställda kan uppleva olika styrsystem som både 

negativa och positiva beroende på hur situationen ser ut. Därför är det viktigt att beakta 

komplexiteten i hur anställda svarar på styrsystem, närmare sagt hur de svarar på samexistensen 

av tvingande och möjliggörande styrning (Ekström, 2018). Detta ser vi har en stark koppling 

till det tidigare antagandet om anställda som aktiva mottagare av styrsystem. Anställda kommer 

utifrån ovan diskussion att uppleva styrsystem på olika sätt. Den tvingande respektive 

möjliggörande styrningen som en anställd kan uppleva som positivt kan en annan uppleva som 

negativt. Samtidigt kan en anställd i en situation uppleva ett tvingande eller möjliggörande 

styrsystem som positivt medan denne kan uppleva exakt samma styrsystem som negativt i en 

annan situation.  

 

2.3 Sammanfattning av referensram och analysmodell  

 

Osäkra miljöer kännetecknas av svårigheter med att förutse framtiden, vilket orsakas av 

ofullständig information och konstant föränderliga förutsättningar (Germain m.fl., 2008). 

Osäkerheten är något företag strävar efter reducera (Eldridge m.fl., 2014). Det är företagets 

strategi som påverkar dess benägenhet till självständighet, risktagande och innovativt arbete 

vilket påverkar tillväxten (Fombrun & Wally, 1989). En strategi som baseras på kvalitet främjar 

risktagande, självständighet och innovation påverkar tillväxten positivt. En strategi som 

baseras på kostnadskontroll hämmar risktagande, självständighet och innovation vilket 

påverkar tillväxtmöjligheterna negativt. Företag som står inför, och klarar av, tillväxt måste 

kombinera det med kostnadskontroll för att kunna vara lönsamma och behålla sin 

konkurrenskraft. Att kunna kontrollera kostnader under tillväxt är därmed kritiskt för företag 

(Markman & Gartner, 2002). 

 

För att förklara hur företag hanterar motstridigheterna som följer i att kombinera tillväxt med 

kostnadskontroll för lönsamhet ger tidigare litteratur olika typer av förklaringar som 

presenterats ovan. På en övergripande strategisk nivå finns det två olika sätt att arbeta med 
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strategi, ambidextert eller cykliskt. En ambidexter strategi är en strategi där olika typer av 

kontroll samexisterar för att skapa dynamiska spänningar (Bedford, 2015). I en sådan strategi 

finns ett simultant fokus på olika faktorer med inneboende motstridiga syften vilket skapar de 

dynamiska spänningarna. Det kan handla om att simultant arbeta med exploatering och 

utforskning (Gupta m.fl., 2006). Alltså att både ha ett fokus på nutiden genom att arbeta med 

effektivisering och optimering av befintliga resurser och på framtiden genom att söka, ta risker 

och arbeta med innovation (March, 1991). Det kan även handla om att simultant arbeta med 

diagnostisk och interaktiv styrning. Diagnostisk styrning för att, kort sagt, stämma av 

måluppfyllelse och identifiera avvikelser, eller interaktiv styrning vilket sammandraget innebär 

att föra diskussioner som syftar till att öka lärandet inom företaget (Simons, 1995). Antingen 

kan företaget ha olika system för olika syften och använda dessa samtidigt, det vill säga ett 

(eller flera) system som används för diagnostisk styrning och ett (eller flera) system som 

används för interaktiv styrning. Å andra sidan kan även samma system användas antingen 

diagnostiskt eller interaktivt i olika situationer för olika syften (Van der Stede, 2001). Den kan 

dessutom även handla om att arbeta simultant med tvingande och möjliggörande styrning 

(Ahrens & Chapman, 2004; Brown & Eisenhardt, 1997; Ekström, 2018). Tvingande styrning 

handlar om att begränsa anställda till att handla inom tydliga ramar för att skapa förutsägbarhet, 

medan möjliggörande styrning främjar anställdas delaktighet och engagemang (Adler & Borys, 

1996; Tessier & Otley, 2012). 

 

Företag som arbetar med strategi på ett cykliskt sätt har istället olika fokus i olika perioder för 

att specialisera sig på ett visst element (Bedford, 2015). Ett sätt är att arbeta med exploatering 

och utforskning alternerande över tid (Gupta m.fl., 2006). Ett annat sätt är att i vissa perioder 

fokusera mer på diagnostisk styrning, och i vissa perioder ha ett större fokus på interaktiv 

styrning. Ett annat grepp att ta på dessa begrepp är att se det som att företaget har olika system 

för diagnostisk och interaktiv styrning, och att de i perioder lägger större betoning på det ena 

eller det andra. Ytterligare ett sätt att se det är som att företaget över tid skiftar fokus mellan 

tvingande och möjliggörande styrning, alternativt som att företaget har olika system för 

tvingande respektive möjliggörande styrning och att de använder något av systemen mer eller 

mindre i olika perioder.  

 

En annan relevant aspekt är vikten av att skilja på hur den interna styrningen designas, hur den 

används och hur den upplevs. Ett styrsystem designat som möjliggörande kan upplevas som 

tvingande, och vice versa (Strauss & Tessier, 2019). En avgörande faktor för hur styrningen 
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kommer att upplevas är hur den presenteras och framställs (Mahama & Cheng, 2013; Tessier 

& Otley, 2012). Utifrån litteraturen finns det motstridiga åsikter kring huruvida det är interaktiv 

och möjliggörande styrning som skapar trygghet hos de anställda i en osäker miljö (Chenhall, 

2003; Eldridge m.fl., 2014), eller om det är diagnostisk och tvingande styrning som gör det 

(Ahrens, 2005; Marginson & Ogden, 2005). Tvingande styrning riskerar att sänka 

engagemanget hos de anställda då deras intressen läggs åt sidan medan möjliggörande styrning 

ökar engagemang då de blir mer involverade i verksamheten (Adler & Borys, 1996). Detta 

hänger ihop med att användningen av styrsystem vanligen ökar när de upplevs som 

möjliggörande, och tvärtom (Mahama & Cheng, 2013).  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

 

3.1 Undersökningens upplägg  

 

Denna uppsats bygger på en komparativ forskningsdesign, även kallad multipel fallstudie eller 

flerfallsstudie, där flera fallföretag undersöks med syftet att kunna jämföra dessa (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod där det empiriska materialet har 

samlats in via intervjuer, vilka beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3. Eftersom vår frågeställning 

tar grund i att förstå och undersöka hur och varför företag designar och använder formell 

styrning för att säkerställa ekonomisk kontroll för lönsamhet utan att det går ut över tillväxten, 

är en kvalitativ forskningsmetod därför lämplig att använda då den kan användas för att 

undersöka och beskriva hur mönster utvecklas samt förändras över tid (Trost, 2010). 

Intervjuerna har dels ett informativt syfte, att samla in information till hur styrsystem är tänkta 

att användas och hur de används, samt ett mer upplevelsebaserat syfte som går ut på att samla 

information kring hur olika personer inom företaget uppfattar den interna styrningen.  

 

3.2 Undersökningsobjekt  

 

3.2.1 Val av kontext  

 

Vi har valt att undersöka företag i IT-branschen då det är en snabbt växande och föränderlig 

bransch (IT&T, 2019). Det gör att vi ser det som en passande bransch att undersöka företag 

inom i frågor om hur dessa hanterar olika tillväxtfrågor. Det finns mycket som tyder på att IT-

branschen är viktig för den svenska tillväxten, exempelvis stod branschen för 42 procent av 

produktionstillväxten i landet mellan åren 2005-2013 (IT&T, 2017). IT-branschen är även 

viktigt för den svenska exporten. År 2016 uppgick den till ett värde över 100 miljarder kronor. 

Möjligheterna som har skapats genom IT-branschens framsteg har under senaste åren haft en 

avgörande roll för samhällsutvecklingen. Branschen beskrivs närmre i avsnitt 4.1.  
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3.2.2 Val av fallföretag  

 

Vi har valt att utföra intervjuer på fyra företag. Detta då vi ansåg det som lämpligt med tanke 

på studiens syfte och den aktuella tidsramen. Hade vi använt oss av färre företag hade vi 

riskerat ett för tunt empiriskt material och därmed inte kunnat dra rimliga slutsatser. Hade vi 

tvärtom valt ett betydligt större antal företag hade vi haft ett icke-hanterbart empiriskt material 

som vi inte skulle ha möjlighet att hinna analysera på djupet. Vid urvalet av företag utgick vi 

från ett antal kriterier. Det självklara var att företagen skulle vara verksamma inom IT-

branschen. Väl i IT-branschen sökte vi oss främst till konsultbolag och företag inom 

programmering då dessa är de främsta områdena inom branschen (IT&T, 2017). I fråga om 

tillväxt använder vi inte något specifikt tillväxtmått, exempelvis såsom DI-gasellkriterierna, 

utan ser endast till att det finns en ambition om tillväxt. Detta då uppsatsen inte ämnar 

undersöka tillväxt som sådant, utan snarare fenomenet att växa och vad det får för 

konsekvenser.  

 

Nästa kriterium var kopplat till storlek och där valde vi att se till antal anställda. Detta då 

studien syftar till att undersöka styrsystem som medel att påverka anställda och det är därmed 

nödvändigt att fallföretagen innefattar ett visst antal anställda. Hade vi gått på andra mått, 

exempelvis omsättning, är risken att vi hade valt företag med endast ett fåtal anställda och utan 

ordentlig styrning att undersöka. Det var därmed viktigt att företagen inte var för små då vi 

antar att endast de lite större företagen faktiskt har utvecklade styrsystem, vilket är ett måste 

för relevansen av materialet för vår uppsats. Detta antagande grundar vi bland annat i Hannah 

m.fl. (2019) och Davila och Foster (2007) som menar att mer formell styrning vanligtvis växer 

fram ju större företaget blir. Med grund i detta kom vi fram till att företagen måste ha minst 

cirka tio anställda. Vi satte även en övre gräns på 200 anställda för att avgränsa oss från allt 

för stora företag med allt för komplex styrning. Ännu ett kriterium i urvalet var att företagen 

inte skulle vara för nya då vi anser att detta medför en risk att de inte hunnit etablera tydliga 

styrsystem ännu. Vi satte därför en riktlinje på ett minimum av fem verksamma år.  

 

  



 

 

24 

För att se till att de tillfrågade företagen uppfyllde våra kriterier ställde vi kontrollfrågor vid 

den första kontakten. Dessa var följande:  

• vi är verksamma inom IT-branschen 

• vi är i tillväxt eller har en plan om tillväxt för framtiden  

• vi är självständiga i att utforma styrsystem, sätta mål och i strategifrågor 

• vi är mellan ca 10 till 200 anställda 

 

I detta steg blev vi tvungna att tacka nej till ett företag som visat intresse av att vara med i vår 

studie. Detta då det visade sig att det inte var ett självständigt kontor och att de inte hade någon 

påverkan på utformningen av styrningen, utan det fanns ett huvudkontor och ett 

ekonomikontor i två andra städer som utformade alla styrsystem och utvecklade strategierna. 

De uppfyllde med andra ord inte det tredje kriteriet.  

 

På varje företag bad vi om intervjuer med två eller tre personer i olika hierarkiska befattningar 

för att dels få information om syfte och design av styrsystemen, och dels om hur de används 

och uppfattas av anställda. På två av företagen fick vi intervjua två personer, och på två företag 

fick vi intervjua tre personer. I urvalet av personer att intervjua var det viktigt att personerna 

inom samma företag hade olika hierarkiska befattningar för att vi skulle kunna skapa en rättvis 

bild av styrningen på företaget.  

 

Samtliga respondenter kommer hädanefter benämnas som ”hen” för att behålla anonymiteten 

efter önskemål av några respondenter.  

 

3.3 Procedurer inför och vid intervjutillfällena  

 

För att respondenterna skulle känna sig bekväma lät vi de välja tid och plats för intervjun, vilket 

är i enlighet med Trost (2010) beskrivning om vad som är viktigt för att skapa trygghet för 

respondenten. Dessutom menar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt för intervjuaren att 

snabbt skapa bra och tillitsfulla relationer till sina respondenter för att öka deras villighet att 

svara på frågorna som ställs. Detta är lättare att skapa genom personliga intervjuer menar 

författarna. För att lära känna respondenten bättre inledde vi intervjun med att ställa frågor 

kring deras befattning och tid på företaget. Vi hade redan vid första mejlkontakten med 

respondenten berättat kort om oss själva och vad uppsatsen har för syfte för att ge en inblick i 



 

 

25 

vad den kommer handla om. På så sätt fick respondenten en bild av oss och uppsatsen för att 

kunna bedöma om de ville vara delaktiga.  

 

När intervjuer sedan bokades in frågade vi respondenterna om lov att spela in intervjuerna och 

förklarade att det var för att säkerställa att vi återberättar deras svar korrekt i vår uppsats. 

Samtliga gav oss sitt samtycke till att spela in intervjun, något Kvale & Brinkmann (2014) 

lyfter som viktigt i fråga om att respektera deltagare i en undersökning. Tack vare detta kunde 

vi få ett bättre flyt och samspel under intervjun då vi inte var låsta till att anteckna svaren. Vi 

bad om lov att spela in för att värna om respondentens integritet, dessutom ställde vi frågan om 

respondenten ville vara anonym eller inte. Vid intervju med chefer frågade vi dessutom om de 

önskar att företaget ska vara anonymt i studien. Då ett företag ville vara anonymt och en 

respondent ville vara anonym valde vi att göra alla anonyma.  

 

Under intervjun ställdes det frågor från intervjuguiderna vi tog fram, se nästa avsnitt. 

Intervjuguiderna återfinns i bilaga 1. Dessa försökte vi oss hålla till för att ha en struktur i 

intervjun, men när intressanta spår dök upp var vi flexibla och fångade upp dessa, ställde 

följdfrågor och bad respondenten att utveckla sina svar. När respondenterna vid vissa tillfällen 

svävade iväg från ämnet försökte vi leda tillbaka dem och vid dessa tillfällen var intervjuguiden 

ett bra stöd. I och med att vi hade många öppna frågor hände det ofta att respondenterna svarade 

på flera av våra förberedda frågor och snuddade vid kommande teman i intervjuguiden. Det 

krävdes således att vi var uppmärksamma och hanterade dessa situationer. I vissa fall kunde vi 

gå vidare till det temat och strukturera om ordningen av temana, men i vissa fall fick vi be 

respondenten återkomma till ämnet senare i intervjun. Med grund i detta anser vi oss ha lyckats 

fånga upp så mycket information som möjligt från respondenterna.  

 

Vi frågade även efter tillgång till olika typer av styr- och strategidokument på samtliga företag 

för att öka trovärdigheten i vår studie. Tyvärr fick vi nej av samtliga med förklaringen att allt 

är konfidentiellt. I de flesta fall fick vi däremot se dokumenten lite snabbt. Trots detta anser vi 

att faktumet att det ändå finns formella dokument säger en del om formaliseringsgraden på 

företagen, och med tanke på den hårt konkurrensutsatta marknaden förstår vi att företagen inte 

vill dela med sig av sådan typ av information. Vi inser att det kan ses som en brist att endast 

basera studien på intervjuer, men genom att utföra intervjuer med flera personer på varje 

företag anser vi ändå att vi stärker trovärdigheten i deras svar. Vi frågar dessutom både om 
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tanke bakom design, användning och uppfattningar för att få en fullständig bild. Att vi 

dessutom har fått se dokumenten anser vi ändå stärker det respondenterna har berättat.  

 

3.4 Datainsamlingsstrukturer  

 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att ge våra respondenter 

möjligheten att fritt utforma sina svar och för att undvika att manipulera deras svar med ledande 

frågor. På så sätt hoppas vi att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av deras 

företagssituation för att på bästa sätt besvara vår frågeställning. Med stöd i Bryman och Bell 

(2013) beskrivning av semistrukturerade intervjuer har vi utformat en intervjuguide där vi 

förhåller oss till ett visst antal specifika teman utifrån vår teoretiska referensram. Inom dessa 

teman ställer vi öppna frågor enligt Bryman och Bell (2013) rekommendation. De öppna 

frågorna innebär i sin tur att respondenterna får utrymmet att ge utförliga svar. Allt för specifikt 

formulerade frågor kan förhindra att alternativa synsätt diskuteras, och bör därför undvikas 

(Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerade intervjuer är dessutom fördelaktigt i studier av flera 

olika företag då det på grund av den struktur som finns blir möjligt att dra liknelser och se 

skillnader mellan företaget. Vi hade även alternativet att använda oss utav en ostrukturerad 

intervjumetod inom ramen för kvalitativ forskning, men valde bort det då vi inte anser att den 

var lämplig i vår studie. Ostrukturerade intervjuer bygger på att endast ha ett fåtal frågor 

förberedda och en hög grad av improvisation av intervjuaren (Myers & Newman, 2007). 

Eftersom vi vill fånga upp så mycket av teorin som möjligt tycker vi därför att en 

semistrukturerad intervjumetod som grundas i just teori är ett mer lämpligt alternativ.  

 

När vi utformade intervjufrågor såg vi till att de var väl grundade i teorin, men vi har i högsta 

mån försökt undvika att använda oss utav allt för teoretiskt komplicerade begrepp. Detta då vi 

som författare är väl insatta i de begrepp vi valt men inte kan ta för givet att den som blir 

intervjuad också är det. Därför valde vi att göra språket i frågorna mer lättillgänglig för gemene 

man. Det är viktigt att ställa enkla och raka frågor för att på bästa sätt få en inblick i hur den 

intervjuade tycker och känner (Trost, 2010). Vi valde även att i största möjliga mån undvika 

begrepp som är laddade åt både det positiva eller negativa hållet för att verkligen få fram en 

verklig bild av företagen. Exempelvis har strategin ”Kvalitet” en mer positiv klang än 

”Kostnadskontroll” som låter restriktivt och därmed mer negativt. Vare sig det är medvetet 
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eller omedvetet av den intervjuade så vill vi minimera den risken för manipulerade svar i 

intervjun. 

 

3.5 Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod  

 

I denna uppsats används innehållsanalys som medel för att tolka och analysera insamlad 

empiri. Denna metod är en av de vanligast förekommande inom kvalitativ forskning (Hsieh & 

Shannon, 2005), och är lämplig när empirin inte talar för sig själv utan behöver tolkas 

(Schreier, 2012). I denna uppsats består empirin av transkriberade intervjuer som innefattar en 

relativt stor mängd text. För att få fram kärnan och meningen av intervjuerna behöver datan 

reduceras. Detta gör att vi ser kvalitativ innehållsanalys som en lämplig metod att använda. 

Förutom detta anser vi utifrån den presenterade teoretiska referensramen att den befintliga 

kunskapen kring fenomenet vi studerar är bristfälligt och behöver utvecklas med mer kunskap. 

Av den anledningen är det lämpligast att använda en riktad innehållsanalys där kodning av 

samlad data sker utifrån existerande teori för att utveckla befintlig kunskap (Hsieh & Shannon, 

2005). Den redan existerande teorin fungerar som ett hjälpmedel vid uppbyggandet av 

kodningsscheman och hjälper även till att någorlunda förutse hur koderna hänger ihop. Detta 

är vad som inom metodlitteraturen kallas för deduktiv ansats.  

 

I tidigare avsnitt 3.4 beskrev vi vår intervjumetod med öppna frågor. Enligt Hsieh och Shannon 

(2005) är denna typ av frågor, följt av riktade frågor utifrån de bestämda huvudkategorierna, 

användbara vid en riktad innehållsanalys. Med utgångspunkt i Hsieh och Shannons (2005) 

beskrivning av hur en riktad innehållsanalys går till har vi utformat vår analysmetod. För att 

strukturera upp vårt material kodade vi de transkriberade intervjuerna med förutbestämda 

koder utifrån den teoretiska referensramen. För att bygga upp koder identifierade vi centrala 

teman i vår teoretiska referensram och skapade sedan kategorier och därefter koder som 

representerade temat. I uppbyggnaden av koderna uppfattade vi det som viktigt att de dels var 

så pass abstrakta så att vi skulle kunna göra jämförelser inom materialet och dels så pass 

konkreta så att vi inte tappade kärnan i texten, vilket blev en fin balansgång.  

 

Inledningsvis läste vi igenom intervjuerna noggrant för att skapa en känsla för innehållet och 

sedan började vi koda materialet med de förutbestämda koderna. Detta genom att identifiera 

meningsfulla meningar i de transkriberade intervjuerna, kondensera meningen/meningarna 
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och få fram det manifesta innehållet och slutligen benämna innehållet med en kod. Nedan visas 

två exempel på detta: 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

(manifest innehåll) 

Kod Kategori Tema  

”Vi har ett rapportverktyg vi 

använder där vi följer upp varje 

månad och jämför med budget, och 

analyserar då om det är några 

avvikelser och det gör vi varje 

månad på bolagsnivå.” 

 

Följer upp 

verksamheten 

månadsvis, jämför 

mot budget och 

identifierar 

avvikelser.  

Övervakning Diagnostisk 

styrning  

MCS 

De här dokumenten, är det något 

som de anställda får ta del av? 

”Det ligger på intranätet så de kan 

de göra. Tanken är ju att de ska 

förstå, därför är det ganska fylligt. 

För att de verkligen ska förstå 

varför vi arbetar som vi gör.” 

 

Har fylliga 

strategidokument 

och andra typer av 

planer för att öka 

anställdas förståelse 

kring verksamheten 

och dess beslut.  

Intern 

transparens  

Möjliggörande 

styrning 

MCS  

 

En alternativ strategi hade varit att först endast markera det som verkade relevant i intervjuerna 

för att sedan koda de markerade meningarna. Detta kan öka trovärdigheten i kodningen men 

ses som onödigt i de fall de förutbestämda koderna upplevs som säkra av författarna (Hsieh & 

Shannon, 2005). Då vi kände oss säkra på våra koder valde vi att börja koda vårt material 

direkt. Vi valde att koda tillsammans för att stärka den interna reliabiliteten, det vill säga för 

att se till att vi var överens i hur meningar skulle tolkas och kodas (d.v.s. konsekvent kodning). 

Innehållsanalysen bygger på både analys av manifest såväl som latent innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004), dock valde vi att inte använda oss utav latent innehåll för att minimera 

utsträckningen av subjektiva tolkningar i materialet. Den tidigare funna teorin hjälper till att 

föra analysen och diskussionen framåt, att stärka redan existerande teori är den direkta 

innehållsanalysens främsta styrka (Hsieh & Shannon, 2005).  
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3.6 Strategier för att hantera och öka studiens trovärdighet och pålitlighet 

  

För att öka studiens trovärdighet har vi sett till att samla in data för analys som har en nära 

koppling till problemformuleringen (Trost, 2010). Vi har därför utgått från teori kopplad till 

vårt problemområde när vi utformade intervjuguiden. Detta för att säkerställa att vi samlade in 

relevant information under intervjuerna.  

 

I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) anser även vi att det är viktigt för oss som forskare 

att ta ansvar för materialet som vi publicerar, därför har vi transkriberat intervjuerna noggrant. 

Genom att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem har vi minimerat risken för 

felaktiga återberättelser av respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013). Respondentens 

integritet är av stor vikt vid genomförandet av kvalitativa intervjuer (Trost, 2010), därför har 

vi dels bett om tillåtelse att spela in intervjuerna och dels ställt frågan om respondenten önskar 

vara anonym. Graneheim och Lundman (2004) menar att verkligheten är ett subjekt för 

tolkning på olika sätt vilket innebär ett problem vid analys av kvalitativ data. Både det 

manifesta och latenta innehållet i analysen är utsatta för olika grader av tolkning (Graneheim 

& Lundman, 2004; Schreier, 2012).  
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4. Casebeskrivning  

 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning om IT-branschen för att skapa en förståelse för 

kontexten som fallföretagen verkar inom. Därefter kommer de fyra fallföretagen och dess 

interna styrning beskrivas. Nedan ges en kort beskrivning om respektive företag: 

 

Företag A 

Företag A arbetar med AI och erbjuder sina kunder smarta lösningar för exempelvis förbättrad 

automatiserad produktion. Respondent A1 är VD och har varit det sedan år 2015, hen var även 

med och grundade företaget år 2013. Respondent A2 är chef inom marknad och försäljning och 

har varit anställd i cirka ett halvår. Respondent A3 är utvecklare och har arbetat på företaget 

sedan år 2017.  

 

Företag B  

Företag B utvecklar digitala lösningar till sina kunder inom allt från systemutveckling till 

förvaltning av system. Respondent B1 är VD och har jobbat på företaget sedan år 2005, men 

varit VD sedan början av år 2019. Respondent B2 är ekonomichef och har arbetat på företaget 

i cirka ett halvår och respondent B3 är konsult och har arbetat på företaget sedan år 2012. 

 

Företag C 

Företag C levererar bland annat IT-driftstjänster och intelligenta molntjänster. Respondent C1 

är VD och har varit det sedan år 2013. Respondent C2 är kvalitets- och processansvarig och 

har arbetat på företaget sedan år 2012.  

 

Företag D 

Företag D arbetar med IT- och managementkonsultering. Respondent D1 är VD och har varit 

det sedan år 2017, men har varit anställd på företaget sedan år 2015. Respondent D2 är IT-

konsult och har arbetat på företaget sedan år 2014.  
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4.1 Miljö/kontext  

 

Samtliga företag beskriver IT branschen som starkt växande och föränderlig, vilket är i enlighet 

med IT&T (2019) rapport om branschens utveckling. Företag A menar att det innebär att man 

som verksam inom branschen ständigt behöver vara i framkant, vara innovativa och ha koll på 

aktuella händelser i branschen. Att ständigt hänga med i svängarna och ha koll på nya tekniska 

områden och hur de ska hanteras är en central överlevnadsfråga som inom IT-branschen enligt 

företag D.  

 

I Sverige är IT-branschen betydande för den inhemska tillväxten (Almega, u.å.; IT&T, 2019), 

exporten (IT&T, 2019) och produktivitetsutvecklingen (Almega, u.å.). De specialiserade IT-

företagen driver tillväxten framåt och spelar en nyckelroll i samhällsekonomin genom att 

implementera smarta IT-lösningar i andra företag (IT&T, 2017). Genom dess samspel med 

andra branscher blir IT-branschen unik förklarar företag B, därför blir den ytterst viktig för 

näringslivets framtid (IT&T, 2017). Den senaste tidens snabba utveckling inom IT har haft 

stora samhällsekonomiska effekter i Sverige och har påverkat den enskilda individens vardag 

(Johansson, 2003). Kompetensbristen inom IT-branschen är en av de största nutida 

utmaningarna (IT&T, 2017), något även företag B betonar som allvarligt. Brist på kompetens 

har varit ett problem i IT-branschen sedan flera år tillbaka (Myrén, 2019), och bristen befaras 

öka i framtiden (Berg, 2019; Myrén, 2019). En annan påverkande faktor som företag C lyfter 

är den enorma prispressen som finns på marknaden idag.  

 

4.2 Företag A 

 

Företag A beskrivs ha en platt organisationsstruktur vilket skapar en öppen kultur bland 

medarbetarna och en stor gemenskap oavsett befattning. Alla anställda på bolaget kan ta upp 

frågor med alla typer av befattningar, inklusive VD.  

 

4.2.1 Strategi 

 

Företaget har två parallella strategier. Den första kallas för kategori 1 och står för cirka 60–70 

procent. Den går ut på att förbättra och utveckla befintlig teknik och använda den på nya kunder 

med liknande profil som de befintliga. Syftet är att skapa långsiktiga relationer för att få 
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återkommande intäkter. Den andra benämns kategori 2 och står för de resterade 30–40 

procenten. Kategori 2 går ut på att utveckla ny teknik och applicera den på nya kunder för att 

växa inom nya områden.  

 

Företaget har alltid ett fokus på nuläget i fråga om resursbehov, och då främst vilka 

kompetenser det finns behov av. Detta ser företaget som otroligt komplext då det är svårt att 

förutse framtida kontra nutida resursbehov, samt att hålla en balans mellan de olika resurserna 

(olika typer av personal och teknik). Det är en viktig aspekt inom företaget att ha personal som 

har spetskompetens inom sitt specifika arbetsområde för att kunna vara i framkant och agera 

snabbt. Den parametern är nära kopplad till hur mycket pengar som behövs för att kunna 

rekrytera för att i sin tur både hinna sälja och genomföra affärer. Det blir även interna 

balansgångar mellan att låta de anställda arbeta med utveckling eller i kundprojekt, samt att ta 

in tillräckligt med anställda för att kunna leverera allt som säljs. Detta är även kopplat till vilken 

typ av utveckling som behöver ske nu för att det ska generera ny teknologi vid en viss tidpunkt. 

Dessa parametrar optimeras konstant. För att hålla sig uppdaterade inom AI-forskningen 

samarbetar företaget med Sveriges främsta universitet och medverkar i olika forskningsprojekt. 

I fråga om fokus på framtiden framhålls innovation och ny teknik som en central del i att vara 

i framkant. Det är även viktigt att kunna förena innovationen med kundnytta och arbeta med 

problemlösning för att ta marknadsandelar och stå sig i den hårda konkurrensen. Att kunna 

utvecklas snabbt och ligga i framkant kräver inköp av otroligt mycket IT-utrustning vilket 

driver kostnaderna uppåt snabbt. Dock är det nödvändigt för att överleva.  

 

Företag A menar att det är viktigt att våga ta vissa risker för att kunna växa, men att dessa måste 

vara noggrant utredda och beräknade. Företaget har exempelvis tydliga processer för hur de 

ska räkna på risk för att utreda om risken är värd att ta eller inte. En viktig parameter vid dessa 

beräkningar är möjligheter till framtida intäkter. Företaget är dessutom mer benägna att ta 

risker i de fallen där konsekvenserna enbart innefattar pengar än om företaget riskerar badwill. 

Det händer exempelvis att företaget lovar kunder lösningar som inte är utvecklade ännu.  

 

4.2.2 Interna styrmedel  

 

Trots att företaget redan från start hade en hel del styrdokument med sig från ägarnas tidigare 

bolag så har den interna styrningen ändå utvecklats mycket sedan starten. Från att ha en 
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basinfrastruktur till att ha mer formaliserade processer dokumenterade. Ju mer företaget har 

växt desto större har behovet av struktur blivit. Dock har det funnits ett visst motstånd från de 

anställda till detta, vilket företaget tror har berott på att de känt sig osäkra och stressande över 

förändringen. Med tiden har dock acceptansen ökat då de anställda sett värdet i en mer 

strukturerad verksamhet. I förändringsarbetet har företaget försökt att involvera alla anställda 

för att öka förståelsen för förändringarna. Företaget arbetar vidare med tre typer av interna 

styrmedel: budget, projektplaner och nyckeltal.  

 

4.2.2.1 Budget och projektplaner  

Tanken med budgeten är att sätta upp ramar för kostnader och tydliggöra hur mycket intäkter 

som behövs genereras. Styrelsen tar fram budgeten utefter tillväxt- och lönsamhetsmålen. 

Företaget har rejäla tillväxtmål de kommande åren, XXX procent det kommande året och xx 

procent året därpå. Senast om två år beräknas företaget generera vinst och då bli ett mer stabilt 

företag. Enligt företaget måste de därmed öka försäljningen och samtidigt försöka hålla nere 

sina kostnader, vilket de ser som en svår uppgift. Under tillväxtåren går de med budgeterad 

förlust då det kostar mycket att ta marknadsandelar, rekrytera och växa, men när företaget nått 

en viss mognad planerar man att anamma en annan strategi för att göra företaget lönsamt. 

Företaget menar dock att det i båda dessa faser är viktigt att kontrollera sina kostnader, och i 

det arbetet är budgeten ett bra hjälpmedel. I budgeten bestäms också hur företaget ska balansera 

resurserna, och därmed kostnaderna, för utveckling eller arbete med kundprojekt. Utifrån detta 

sätts planer för rekrytering och andra resurser för att företaget ska uppnå målen. Budgeten 

stäms av på chef- och ledningsnivå en gång i månaden. I relation till detta kommunicerar 

företaget ut hur det går ekonomiskt för att öka anställdas förståelse för företaget som helhet.  

 

De anställda är inte direkt involverade i budgeten som helhet. Däremot är de involverade i och 

får vara med och diskutera fram budget per projekt där de bryter ner projektet i konkreta mål 

och uppgifter med beräknade tidsramar som de sedan mäter och stämmer av om de uppfyller. 

Det är tänkt att fungera som ett stöd för de anställda att strukturera och planera sin tid. Således 

har inte budgeten ett syfte att få de anställda att tänka på kostnader i relation till budget, utan 

snarare att få de anställda att hålla sig inom vissa tidsramar. Det är dock tänkt att de anställda 

på säljavdelningen ska vara med i diskussionerna kring vilka satsningar som är värda att göra 

eller inte med hänsyn till kostnadsaspekten utifrån budgeten.  
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Utifrån budgeten tas projektplaner fram. Dessa talar om planen för varje projekt och vilka mål 

som finns för projektet. Tanken med att arbeta med projektplaner är att skapa en 

helhetsförståelse för företagets övergripande utmaningar hos varje anställd genom att vara 

öppna och informera om projekten. Det som tas upp när projektplanerna utformas och 

diskuteras längs vägen är att förklara vad som är viktigt med projekten och vad det leder till 

för tekniska val, samt att visa på vilka tekniska utvecklingsmöjligheter som de anställda 

har. Inom projekten arbetar företaget i vad de kallar sprinter i omgångar om två veckor. Efter 

varje sprint utvärderas arbetet och en diskussion förs kring vad som kan förbättras och 

effektiviseras och på så sätt vad företaget kan dra för lärdomar. I projektplanerna specificeras 

även projektmålen och de som är involverade i projekten diskuterar dessa mål dagligen. Dessa 

diskussioner mynnar ofta ut i nya idéer som kan bredda verksamheten, och de anställda delar 

kunskap mellan varandra. Väl i projekten är det budgeten som specificerar hur lång tid projektet 

får ta och detta tydliggörs i projektplanen, och det är i företaget viktigt att denna tid inte 

överskrids.  

 

4.2.2.2 Nyckeltal 

Tanken med nycktalen i företaget är att de ska visa hur företaget ligger till mot plan. Det är 

viktigt att kunna mäta och jämföra, samt att identifiera avvikelser. Företaget följer upp 

avvikelser kontinuerligt och alla chefer kan se sina nyckeltal i realtid. Vid avvikelser gör 

företaget noggranna avvikelseanalyser enligt en satt process för att hitta orsaken till avvikelsen 

och kunna agera på den. Avvikelserapporterna ligger till grund för diskussioner på 

ledningsnivå. Dessa diskussioner menar företaget ökar lärandet och leder till nya idéer och 

strategier. Företaget poängterar även att det är viktigt att de nyckeltal som används ska vara 

relevanta och enkla att ta fram, annars finns det risk att de endast upplevs som 

tidskonsumerande och distraherande. En annan aspekt som företaget poängterar är att det i och 

med den ökande användningen av nyckeltal har skapats mer overhead-kostnader att ta hänsyn 

till, men att nyttan av nyckeltalen väger upp för dessa. Över tid menar företaget att nyckeltal 

kan skapa förutsägbarhet. På senare tid har företaget blivit ISO-certifierade vilket innebär att 

de har börjat styra mer med nyckeltal. I dagsläget finns det fyra övergripande nyckeltal som är 

kopplade till företagets strategi: omsättning, soliditet, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet. Dessa 

bryts sedan ner i de olika avdelningarna genom att respektive avdelningschef väljer nyckeltal 

som denne anser passa avdelningen. Tanken med att bryta ner nyckeltalen på avdelningsnivå 

är att det ska bidra med en känsla av att man som anställd kan bidra till företaget som helhet 

med sin prestation, samt att det ska bli tydligt vad man som anställd strategiskt ska fokusera 
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på. Säljavdelningen sätter exempelvis nyckeltal för att se så att säljmålen, som tas fram utifrån 

de övergripande målen, uppfylls. Företagets säljchef mäts bland annat på hur många nya 

affärsmöjligheter hen tar in. Nyckeltalen är tänkta att visa huruvida de spenderar sin tid på rätt 

saker eller inte. På utvecklingsavdelningen mäts de anställda i beläggningsgrad för att se vad 

de lägger arbetstid på och för att kunna fakturera kunder arbetade timmar. Det är tänkt att de 

anställda ska vara inkluderade i arbetet med nyckeltalen, men företaget är osäkra på om det är 

något cheferna arbetar med i praktiken. Nyckeltalen och avvikelser på dessa diskuteras främst 

i ledningsgruppen och med chefer. Däremot involveras de anställda i frågor som rör 

kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.  

 

4.3 Företag B 

 

Det som kännetecknar företagskulturen i företag B är närhet och en lagom tillväxt med positiv 

inställning till utveckling, vilket har en koppling till företagets långsiktiga strategi. Inom 

företag B råder en platt organisationsstruktur med korta beslutsvägar. Förutom att samtliga 

individer som arbetar på bolaget rekryteras utifrån sin kompetens är personligheten en central 

aspekt vid rekrytering då det är viktigt att personligheterna som rekryteras stämmer överens 

med företagets profil.  

 

4.3.1 Strategi 

 

Det finns ett simultant fokus på nutiden och framtiden i företag B. Det finns planer både för 

nutiden och framtiden samtidigt som företaget är flexibla i att ändra dessa om marknadens 

förutsättningar ändras eller om det dyker upp utvecklingsmöjligheter. Till detta är det viktigt 

att kunna kombinera tillväxt och lönsamhet. Anledningen till detta är att man vill ha möjlighet 

att tillvara på utvecklingsmöjligheter när de kommer. I fråga om arbetsprocesser på kort sikt 

arbetar företaget parallellt med processer här och nu och övervakar trender framöver. Det 

arbetas med att förbättra rutiner och processer för att förenkla arbetet och kunna fokusera på 

det som är värdeskapande. Samtidigt finns ett relativt stort fokus på framtiden eftersom det 

anses vara viktigt att hänga med i teknikutvecklingen för att kunna fortsätta växa. För att lyckas 

med det krävs mycket omvärldsbevakning, kompetensutveckling och nära kontakt med kunder 

för att få en uppfattning om deras efterfrågan. För att kunna säkra framtiden finns det en 

gemensam uppfattning i företaget om att innovation är en viktig faktor, vilket grundar sig i att 

branschen är snabbt föränderlig och i ständig rörelse. Det är främst innovation kopplat till 
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kunden som är viktigt. Det innebär att det är av vikt att utvecklas med kunderna för att kunna 

arbeta långsiktigt med dem eftersom företaget levererar kundanpassade lösningar. En typ av 

risk som företaget är villig att ta är anammandet av ny teknik som just kunderna efterfrågar, 

vilket även är kopplat till den risk som en rekrytering av ny kompetens kopplad till den nya 

tekniken innebär. I övrigt är riskbenägenheten i företaget låg och när en risk väl tas så är den 

kalkylerad och bemöts försiktigt.  

 

4.3.2 Interna styrmedel 

 

Behovet av intern styrning har ökat i och med att företag B har växt. I takt med detta har det 

blivit allt viktigare med en fungerande intern kommunikation. Det har dock inte varit det 

enklaste att implementera nya styrmedel, processer, rutiner och strategier. Det har funnits en 

del motstånd från anställda mot sådana implementeringar vilket grundar sig i en bristande 

kommunikation från ledning och chefer ner till de anställda. Även om man i företaget inte 

lyckats med att kommunicera ut allt så har det ändå varit viktigt för ledning och chefer att 

försöka framföra varför vissa beslut har tagits för att de anställda ska ha en mer positiv 

inställning till förändringarna. Detta eftersom det i företag B är viktigt med tydlighet och en 

helhetsförståelse, framförallt hos de anställda kring varför chefer och ledning fattar vissa beslut 

betonar VD-B. Det är även viktigt att de anställda har en förståelse för hur deras specifika roll 

påverkar helheten, vilket företaget främjar genom ett kontinuerligt arbete med att förankra 

värdegrunden genom introduktion för nyanställda, konferenser och medarbetarsamtal. Detta 

blir speciellt viktigt då företaget har en del anställda som främst sitter ute hos kunder. För att 

dessa medarbetare även ska ha möjlighet att diskutera med övriga kollegor anordnar företaget 

frukostar och andra typer av träffar för att skapa nätverksmöjligheter. För att samtliga anställda 

ska få en förståelse för bolagets utmaningar delas information om läget kontinuerligt, både det 

som varit, det som är nu och det som kommer, på månadsmötena och i veckobreven.  

 

Idag arbetar företaget med budget och nyckeltal. Till dessa finns även tillhörande 

prognosarbete.  

 

4.3.2.1 Budget  

Tanken med budgeten i företag B är att kunna stämma av att de arbetar för tillväxt och 

lönsamhet. Det finns även en tanke om att den ska hjälpa till i arbetet genom att sätta upp en 

plan som i ekonomiska tal visar vad som behövs göras under året för att uppnå målen. Sådana 
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siffror gäller exempelvis vilka möjligheter som finns, vilka kunder kommer finnas, och hur 

rekryteringen ska ske. Det är även tänkt att risker och utmaningar identifieras och tas hänsyn 

till i budgeteringsarbetet. Tillsammans skapar detta en viss förutsägbarhet om hur den närmsta 

tiden kommer att se ut. Budgeten är därmed tänkt att fungera som en tidig hantering av risker, 

utmaningar och möjligheter. Budgeten har även som syfte att fungera som diskussionsunderlag 

vid större avvikelser då det är viktigt att se vad som ligger bakom en avvikelse. I praktiken 

används budgeten för att övervaka resultat och måluppfyllnad, och för att följa upp 

verksamheten. I det dagliga arbetet är budgeten bra för att höja blicken och se framåt, och 

verkligen konkretisera det i siffror. På så sätt används budgeten för att identifiera avvikelser 

som behöver ageras på, dessa avvikelser rapporteras till styrelsen en gång i månaden. Om det 

är större avvikelser så görs prognoser för resten av året, och utfallets ställs då mot både budget 

och prognos. Dessa avvikelser diskuteras på månadsmöten på alla nivåer i företaget vilket 

bidrar till en ökad förståelse och ett ökat lärande. Dessutom kommuniceras detta ut via 

veckobrev från chefer och kvartalsvisa VD-brev. Syftet med att kommunicera ut detta är att 

skapa delaktighet, engagemang och meningsfullhet hos de anställda.  

 

Ledningen och cheferna ser budgeten som ett verktyg för dem själva och inkluderar medvetet 

inte de anställda i det arbetet. De anställda har ofta en bestämd tidsbudget till varje projekt som 

de förväntas hålla sig till. Det finns även tydliga förhållningsregler och ramar för de anställda 

så det är sällan någon försöker avvika från vad som ligger i linje med företagets intresse. De 

anställda har ingen möjlighet att påverka budgeten, utan budgeten måste utformas efter de 

tydliga avkastningskrav och krav på lönsamhet som ställs från ägarna och styrelsen som är att 

företaget ska växa med X procent och ha X procent i rörelsemarginal varje år. Det finns därmed 

ett krav att företaget ska växa och samtidigt vara lönsamt. Tillväxt är viktigt då branschen är 

föränderlig och för att företaget vill kunna ta sig an större affärer vilket kräver mer resurser. 

Trots kraven på budgeterad tillväxt finns det en sund inställning till tillväxt där företaget inte 

vill växa för växandets skull, utan vill växa när man ser att det finns möjlighet till det. Detta 

sker i olika steg, först sker en investering, sedan måste försäljningen och intäkterna öka för att 

lönsamheten inte ska minska. Ett tydligt exempel just nu är att bolaget nyligen anställt en 

ekonomichef och en säljare, vilket skapar mer overhead-kostnader. För att inte minska 

lönsamheten är det nu viktigt att det genereras mer intäkter. På så sätt kostar det att växa. 

Budgeten används för att stämma av den balansgången, det är avgörande att hela tiden göra 

den avvägningen för att kunna se möjligheterna att kombinera tillväxten med lönsamhet. 

Budgeten fungerar som ett medel för att visa åt vilket håll företaget ska röra sig. För att uppnå 
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tillväxt och fortsätta vara lönsam är det viktigt att hålla koll på siffrorna, eftersom de 

budgeterade siffrorna berättar vad företaget vill uppnå är budgeten starkt kopplad till företagets 

strategier. Budgeten fungerar i praktiken som ett viktigt diskussionsunderlag i frågan hur 

företaget balanserar tillväxt och lönsamhet, genom att diskutera budgeten och eventuella 

avvikelser kan fokus riktas mot det som är av strategisk vikt.  

 

4.3.2.2 Nyckeltal 

Nyckeltalen i företag B är tänkta att peka ut mål och en väg framåt, och att rita upp en spelplan 

för bolaget. Ett viktigt nyckeltal är medarbetarindex för att kunna mäta om man är en attraktiv 

arbetsgivare, eftersom det är viktigt med rätt personal i företaget. Till detta kopplas också talet 

personalomsättning som företaget vill hålla nere då hög personalomsättning gör det svårt att 

arbeta med lönsamhet och med långsiktighet i kundrelationer, vilket är två grundpelare i 

verksamheten. Ytterligare ett viktigt nyckeltal är nyckelkunder vilken är tänkt att användas för 

att segmentera sina kunder för att kunna prioritera mellan dem, detta ska då fungera som ett 

stöd för de anställda för att främja deras självständighet. Tanken är att kunna stämma av hur 

företaget ligger till gentemot sina ambitioner. Det är tänkt att det ska föras diskussioner kring 

just nyckeltalet nyckelkunder, men även kring andra nyckeltal för att kunna se hur de förändras 

över tid och där ska diskussioner kring avvikelser bidra till att uppnå talen.  

 

Nyckeltalen som finns har de anställda ingen möjlighet att påverka. Däremot har de anställda i 

team möjlighet att påverka vilka delmål och kompetensutvecklingsaktiviteter som ska sättas 

upp det kommande året utifrån nyckeltalen. Nyckeltalen används i hög grad för att stämma av 

balansgången mellan tillväxt och lönsamhet. För att kunna fortsätta vara lönsam samtidigt som 

man växer är det viktigt att hålla koll på nyckeltalen som är indikatorer på vart företaget står 

och är på väg, vilket är kopplat till budgeten och strategin. Nyckeltalen används för att just 

följa upp verksamheten och hålla koll på avvikelser. Genom att arbeta med prognoser kan 

trender upptäckas och eventuella avvikelser ageras på. I företaget analyseras nyckeltalen för 

att se internt vad det är som påverkar lönsamheten, exempelvis vart det är bra marginaler, vilka 

lönemodeller som genererar mer i marginal och vart timpriserna kan justeras. Genom att 

diskutera nyckeltalen och i synnerhet avvikelserna ökar både helhetförståelsen och lärandet i 

företaget kring avvikelserna och orsakerna bakom dem. Det är framförallt när nyckeltalen 

mellan de olika enheterna jämförs som företaget kan dra nytta och lära sig av varandra, på så 

sätt ska en förståelse till de övergripande nyckeltalen skapas och därmed en förståelse till varför 

ledning och chefer fattar vissa beslut. Diskussionerna bidrar till att problem upptäcks och kan 
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åtgärdas, på så sätt riktar diskussionerna ett strategiskt fokus mot vad som är viktigt. Dessa 

diskussioner sker på alla nivåer i företaget en gång i månaden på månadsmötena och det mailas 

även ut veckobrev från chefer med upplysningar men även ett kvartalsvist VD-brev. Syftet med 

att kommunicera ut nyckeltalen är just att skapa ett engagemang hos anställda men även 

delaktighet och meningsfullhet. Ju mer insatta de anställda är i nyckeltalen, desto mer kan de 

bidra med rätt saker finns det en tro om från ledning och chefer. Det arbetas dessutom i större 

grad med nyckeltal som är av mer positiv klang i företaget för att uppnå bra resultat snarare än 

nyckeltal som debiteringsgrad vilka kan ha en mer negativ upplevelse. Nyckeltalen, som 

presenteras på en grundläggande nivå, ämnar skapa tydlighet. Dessutom används de till viss 

del för att säkerställa att de anställda inte avviker från vad som är bestämt inom företaget. 

  

4.4 Företag C 

 

Företag C drevs tidigare av två entreprenörer, företagets ägare, vilka ofta fattade snabba beslut 

som ändrades lika snabbt. Detta skapade en otrygg arbetsplats för de anställda vilket har lett 

till att den nuvarande ledningen har arbetat mycket med att skapa en värdestyrd och platt kultur 

där de anställda får ta eget ansvar, i kombination med en hierarkisk beslutsorganisation för att 

ändå ha kontroll över beslut som fattas. I övergången var det ofta mycket motstånd mot 

förändring, vilket företaget i dag tror berodde på otryggheten. I dag är förändring mer 

välkommet, då de anställda ser positiva resultat efter förändringarna samt att de upplever 

arbetsplatsen som tryggare. Trots att företaget anser att det är viktigt med transparens och att 

visa de anställda när det går bra och dåligt, så undviker man att visa de fall där företaget inte 

exakt når upp till ett visst mål om det inte har någon betydelse eftersom man inte vill skapa en 

negativ stämning i onödan.  

 

4.4.1 Strategi  

 

Företaget menar att det är svårt att planera för framtiden då utvecklingen går så pass fort, men 

att det ändå är något man försöker arbeta med. Företagets VD tar sig an framtiden genom att 

omvärldsbevaka och ta del av konjunkturrapporter. Samtidigt finns ett tydligt fokus på att 

hantera och förbättra det dagliga. Företaget har en funktion på intranätet där chefer och 

anställda kan skicka in förslag på förbättringar. Dessutom har företaget ett antal ISO-

certifieringar vilket innebär att de har tydligt definierade processer och i dessa går det alltid att 
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förbättra något. Det framhålls som viktigt att i det dagliga alltid simultant ha en tanke på 

framtiden för att förbereda företaget på tillväxt.  

 

Innovation är viktigt för att företaget ska kunna växa och överleva. Just att hänga med på 

marknaden är oerhört viktigt i den föränderliga miljö de befinner sig inom. Innovation är även 

viktigt för att behålla kunderna genom att kunna matcha sina tjänster med vad kunderna 

efterfrågar. Innovation främjas i utvecklandet av företagets processer där det krävs innovativa 

lösningar. Även att våga ta risk är något företaget ser som centralt för att kunna växa. Dock är 

det viktigt att göra ordentliga riskanalyser för att ha koll på vilka risker man står inför. Eftersom 

det är viktigt med lönsamhet kan företaget inte ta allt för stora risker, vilket gör att man inte tar 

lika stora kliv i tillväxten heller. Företaget tog mer risker förr och har blivit mer riskmedvetna 

i och med ISO-certifieringarna där det krävs mer interna processer.  

 

4.4.2 Interna styrmedel 

 

Ju större företaget har blivit, desto mer struktur och ordning har varit nödvändigt för att klara 

tillväxtmålen. Användningen av nyckeltal som interna styrmedel är något som ökat dramatiskt 

sedan den nuvarande VD:n började, även så uppbyggnaden av interna processer. Företaget tror 

att det är viktigt med ökad styrning för att kunna kontrollera kostnader och växa lönsamt. I 

dagsläget använder företaget budget, prognoser, nyckeltal och fokusområden som interna 

styrmedel.  

 

4.4.2.1 Budget och prognos  

Budgeten i företaget finns till för att företaget ska kunna se att kostnader och intäkter går ihop 

så att företaget både når tillväxt- och lönsamhetskraven från styrelsen och ägarna. Just att ha 

kontroll över kostnader är en viktig del för företaget då det finns tydliga lönsamhetskrav, och 

kostnadskontrollen är något företaget ser som en utmaning i och med kraven som finns på 

tillväxt vilket är något som driver kostnader. Budgeten, och därmed ansvaret, fördelas ut på 

olika avdelningar i organisationen. Budgeten sätter ramarna för verksamheten och tydliggör 

vad som ska göras för pengarna för att företaget ska nå de uppsatta målen. Den styrs inte i 

detaljnivå, utan det handlar snarare om att se vilka poster som finns med får året, exempelvis 

om det är planerat att investera i en viss kompetensutveckling. Det hänger även ihop med att 

företaget inte vill vara för låst i budgeten då de vill kunna ta tillvara på tillväxtmöjligheter om 

de dyker upp under året. I ett sådant läge får företaget antingen se till att öka försäljningen för 
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att kompensera för de högre kostnaderna, eller se om man kan ta ett år med lägre lönsamhet 

eller kanske till och med förlust. Dock har ett medvetet förlustår aldrig varit acceptabelt hittills. 

Budgeten diskuteras således inte direkt med de anställda, utan används snarare av chefer och 

ledning för att se hur företaget strategiskt ska arbeta under året. En anledning till att budgeten 

inte diskuteras med anställda är då företaget menar att det riskerar att hämma dem. Anställda 

involveras dock indirekt i budgetarbetet då de får vara med i diskussioner kring vad som ska 

vara med i budgeten kommande år och vilka aktiviteter som kan uppföras för att budgeten ska 

uppnås. För att se vart företaget kommer landa kompletteras budgeten med prognoser som 

uppdateras löpande på tremånadersbasis. Både prognos och budget följs upp och kommenteras 

varje månad. Om det finns avvikelser ska det presenteras hur den eller de ansvariga kommer 

hantera avvikelsen och vad den beror på. De viktigaste avvikelserna att följa upp är de som 

påverkar resultatet. Vid större avvikelser i prognoserna menar företaget att nya strategier, och 

framförallt mycket lärande, uppstår. Exempelvis om resultatet blir sämre än väntat kanske 

företaget måste hitta en ny kundgrupp för att öka intäkterna. Att komplettera budgeten med 

prognoser menar företaget bidrar med trygghet då det skapar en mer överensstämmande bild 

av verkligheten än vad en statisk årsbudget gör. Det ger dessutom trygghet i form av säkerhet 

att om budgeten följs någorlunda kommer målen uppfyllas.  

 

4.4.2.2 Nyckeltal 

I företag C är tanken att nyckeltalen ska användas för att se hur verksamheten går och de ska 

följas upp noga för att kunna identifiera avvikelser. Även nyckeltalen grundas i lönsamhet- och 

tillväxtkravet och används för att se hur företaget ligger till i måluppfyllelse kopplat till dessa. 

En annan viktig aspekt av nyckeltalen är att kunna följa trender över tid för att antingen se att 

man ligger på en bra nivå och att trenden går åt rätt håll, eller att trenden går åt fel håll för att 

kunna agera på det. Företaget menar att användningen av nyckeltal skapar förutsägbarhet då 

det blir tydligt vart verksamheten är på väg. Nyckeltalen syns på framsidan till intranätet för 

att de anställda hela tiden ska se hur det går för företaget. Företaget menar att det är viktigt att 

målen i nyckeltalen inte ska vara omöjliga att nå, men inte heller för enkla att uppfylla. 

Nyckeltalen diskuteras med de anställda, och då framförallt debiteringsgrad och 

beläggningsgrad då dessa visar vad de anställda lägger sin tid på. Det har i vissa fall varit svårt 

att få de anställda att våga ta betalt för sin kompetens vilket är en av anledningarna till att man 

i dagsläget mäter debiteringsgrad. Nyckeltalen diskuteras även på ledningsmöten och med den 

avdelning som är relevant för nyckeltalet. Ibland leder diskussioner kring större avvikelser till 

att företaget ändrar något för att få bukt på ett mer kontinuerligt fel, således leder dessa ibland 
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till framkomst av nya strategier, mål och/eller processer. Det är viktigt för företaget att de 

endast har nyckeltal som verkligen betyder något och som inte tar för lång tid att framställa, 

annars menar de att det finns risk att de inte kommer användas.  

 

4.4.2.3 Fokusområden  

Företagets ledning får de övergripande målen för tillväxt och vinst uttryckt i pengar från 

styrelsen. Utefter dessa väljer företagets VD några fokusområden som blir kritiska för att 

företaget ska uppnå målen, och utifrån fokusområdena sätts mätbara mål som fördelas på 

avdelningsnivå. När företaget har verksamhetsplanering meddelas vilka fokusområdena är och 

utifrån det bestäms det vad varje avdelning ska göra för att målen ska uppfyllas. I det läget 

uppstår ofta samtal över avdelningarna för att komma fram till vad varje avdelning bör göra 

och det sätts då upp ett antal aktiviteter per avdelning. Varje avdelning har sedan ett Excel-ark 

med mål och aktiviteter och det är tänkt att de anställda ska komma i kontakt med dessa varje 

dag. Ledningen är således inte involverade i upprättandet av aktiviteterna, utan tanken med 

dessa är att de anställda ska involveras i företagets mål och själva diskutera fram lämpliga 

aktiviteter, enligt Google-modellen. Alla avdelningars Excel-ark med sina aktiviteter länkas 

sedan även ihop till ett stort dokument där alla kan se hur det går för varje avdelning i 

fokusområdena och måluppfyllelse, samt hur många aktiviteter som slutförts. I anslutning till 

detta kan avdelningarna även komma på bra idéer åt andra avdelningar eller för bolaget som 

helhet. Alla dokument kopplat till detta, samt andra typer av planer och strategidokument, 

ligger på intranätet för att de anställda verkligen ska förstå varför företaget agerar på ett visst 

sätt. Varje avdelning diskuterar dessutom aktiviteterna på avdelningsmöten som sker minst en 

eller två gånger per månad för att hålla sig uppdaterade om läget och kontinuerligt involveras 

under året. Trots att ledningen inte är inblandade i utformningen av aktiviteterna så följer de 

upp dessa noggrant för att se hur de efterföljs.  

 

4.5 Företag D 

 

Företag D kännetecknas av en kultur som bygger en ”familjekänsla” och att det finns en känsla 

i företaget att alla delar på något gemensamt, det råder en platt organisationsstruktur. Öppenhet 

och transparens är centralt i företaget. Kulturen handlar om att skapa ett syfte som alla känner 

igen men det handlar också om beteenden, traditioner, mönster, och dialoger kring hur man 

fattar beslut i olika situationer, hur man hanterar konflikter och handskas med att man inte har 

samma åsikter om saker. Företagets kultur bygger på de fyra värdeorden: engagemang, 
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kompetens, ödmjukhet och lönsamhet. Dessa diskuteras och följs upp internt såväl som externt 

med kunder. Kulturen bygger även väldigt mycket på att involvera samtliga i arbetet eftersom 

det är av vikt för att de ska förstå vad företaget levererar och vilket värde företaget skapar. På 

så sätt skapas det en förståelse på både individnivå men även som helhet på företagsnivå för 

värdet som skapas i termer av en känsla snarare än mätt i konsulttimmar.  

 

4.5.1 Strategi  

 

I företag D arbetar man mycket med att effektivisera och optimera interna processer som bland 

annat leveransprocesser, säljprocesser och tjänsteutvecklingsprocesser och så vidare. Eftersom 

företaget nyligen genomgått en omorganisering har det inneburit att de har arbetat med att få 

mycket av de interna processerna och rutinerna på plats. Det är av vikt att optimera företaget 

internt just för att det är en konsultverksamhet, i sin tur betyder det att de alltid måste förhålla 

sig till parametern lönsamhet parallellt med det interna optimeringsarbetet. När det väl kommer 

till kritan innebär det att kundaffärer måste prioriteras först i nio av tio fall, då kan det hända 

att det interna arbetet läggs åt sidan för att de ska försätta sig i arbete mot kund hela tiden för 

att kunna vara fortsatt lönsamma. Även om det finns ett fokus på här och nu genom av internt 

förbättringsarbete så finns det ett framtidsfokus i företaget där det arbetas med strategiska 

planer på kort och lång sikt. En viktig framgångsfaktor inom framtidsarbetet är innovation, 

vilket anses vara nödvändigt för att som företag överleva inom branschen. Det gäller att 

ständigt vara innovativ inom både nutidsarbetet med effektiviseringar och framtidsarbetet och 

hitta smartare sätt att göra saker på. Att vara innovativ innebär i företag D inte nödvändigtvis 

att man hittar på en helt ny sak, utan det kan även vara att kombinera saker på nya smartare sätt 

och på sätt skapa nya affärsidéer. Ofta handlar det om att hitta sätt att vara unikt på som företag 

men det handlar också om att vara innovativ tillsammans med kunden. Det är sällan företag D 

kommer på en innovativ affärsidé själva som de säljer mot kund, utan oftast är det att så att de 

ser efter kundernas behov och hittar sätt att hjälpa dem lösa problem innovativt vilket resulterar 

i att företag D tillsammans med kunden tar fram innovativa lösningar med hjälp av ny teknik 

eller nya kombinationer av befintlig teknik.  

 

För att främja innovation inkluderas det i det dagliga arbetet i företag D men även genom 

specifika kompetensutvecklingsdagar fyra gånger om året där samtliga medarbetare, men även 

vissa kunder, är med och deltar. Tiden som spenderas under dessa dagar är 

innovationsfrämjande genom att medarbetare själva utvecklar sin kompetens inom valfritt 
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område men även arbetar med innovativ teknik och/eller innovativa lösningar. I sin tur handlar 

detta om att som företag våga prova på saker och släppa taget om det inte går bra, och kanske 

till och med prova igen fast förbättra saker. Att ge sig in på nya spår och byta spår ofta tar på 

energin, men det gäller att ha tålamod och lära sig av misstagen för att lyckas vilket grundar 

sig i en kultur där man stöttar varandra och är öppna för nya saker. För att verkligen lyckas 

med beslut som fattas arbetar man inom företag D med att bryta beteenden och mönster, kopplat 

till kulturen. Det arbetas även med att få alla att se besluten som smarta och förstå syftet med 

dem. Något det arbetas med mycket strategiskt inom företaget är att gå från att debitera kunder 

efter antal timmar till att sälja in en känsla och en tjänst där priset är det sekundära. För att 

lyckas med att sälja in känslan handlar det om att samtliga i företaget har mindsetet att inte 

prata om att sälja in timmar, utan snarare att sälja en tjänst.  

 

Starka kundrelationer är en av de framtidssäkrande strategierna som företag D arbetar med 

vilket är starkt knutet till risker. Genom att ha starka kundrelationer har företaget kunnat växa 

då det inneburit en trygghet och minskad risk i att ha starka relationer. Det grundar sig i att det 

är lättare att sälja till en kund som redan finns. I sin tur innebär det att företaget har kunnat 

rekrytera till en lägre risk då de har haft stabila och långa affärer. I företag D finns en det en 

stor riskmedvetenhet, viljan att ta risker finns så länge det är medvetna val som det har 

kalkylerats på och där det finns tydliga förväntningar på vilka intäkter den riskfyllda affären 

kan medföra. Ett exempel är när ett team i företaget testade något nytt på en befintlig kund med 

en medvetet kalkylerad förlust, här uppstod en situation där det från andra håll ställdes frågor 

kring varför det teamet kunde gå back.  

 

4.5.2 Interna styrmedel  

 

Det har i en ytterst liten utsträckning funnits motstånd från anställda vid implementering av 

nya styrmedel, mycket eftersom det har skett i samband med omorganiseringar vilka har 

utmanat företagskulturen. Användningen av styrmedel har förändrats med åren. I takt med att 

företaget började växa organiskt, och genom att köpa upp andra bolag, har det strategiska 

arbetet med diverse styrmedel även ökat.  

 

Det uppmuntras till dialog på olika nivåer i företaget, bland annat finns det ett 

projektledarforum som projektledarna själva har initierat och träffas några gånger per år vilket 
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ledningen uppmuntrar de till att fortsätta med. Chefsmöten där alla chefer i hela bolaget 

diskuterar diverse saker sker två gånger per år. Även en gång per år sker ett större möte med 

samtliga anställda utefter företagets leveransområden. Tillsammans bidrar de olika typerna av 

möten till att individerna i företaget lär sig av varandra.  

 

Företag D arbetar idag med budget och nyckeltal, men är i en övergång till att börja arbeta allt 

mer med prognoser istället för budget.  

 

4.5.2.1 Budget och prognos 

I dagsläget är företaget i en fas där diskussioner sker kring om de ska övergå från budgetarbete 

helt till löpande prognosarbete. Detta eftersom det finns en gemensam uppfattning i företaget 

kring att budgeten inte har ett tydligt syfte, det frågas om varför man ens ska ha en budget och 

svaret är inte tydligt. Budgetens mening ifrågasätts i företaget. Budgeten påverkar hur de tänker 

i företaget då den i förväg bestämmer vad som ska göras och vad som inte får göras, på så sätt 

begränsar den arbetet. Syftet med att ha budgetprognoser istället är att vara mer flexibel, ha 

koll på vad framtiden har att erbjuda, vilka möjligheter företaget har framöver och vilken 

risknivå man har råd att lägga sig på. Med hjälp av prognoser blir uppdateringarna kring läget 

mer kontinuerliga än den statiska budgeten. Att arbeta med prognoser kräver extra arbete men 

det ger en bättre bild av hur läget ser ut, det blir även lättare att anpassa behovet av resurser 

efter prognoser då det blir en mer realistisk överblick över hur situationen ser ut. Det blir lättare 

att mäta eventuella avvikelser att agera på snabbare med prognosarbete, det säger mer än 

avvikelser från budget som snabbt blir utdaterad. Prognoserna kan således användas för att 

lättare ta tillvara på tillväxtmöjligheter när de kommer, men det främjar även möjligheten till 

att kunna vara innovativ som företag då det blir lättare att fatta beslut kring resurser. På så sätt 

kan prognoserna skapa en bättre förutsägbarhet och trygghet i företaget i och med kontinuerliga 

och tydliga uppföljningar. 

 

När större avvikelser uppstår i prognoserna så diskuteras de med anställda på 

avdelningsmötena som sker varannan till var tredje månad. I övrigt så är de anställda inte 

inkluderade i budget eller prognosdiskussioner rent siffermässigt, men de är inkluderade i 

diskussioner på en mer övergripande nivå på avdelningsmötena, det är mer på månadsmötena 

som det diskuteras mer detaljerat. Där diskuteras det hur olika frågeställningar kan hanteras 

och hur det påverkar lönsamheten i företaget. Det sker mer i form av workshops där de anställda 

direkt kan komma med feedback. De anställda har då inflytande i diverse frågor. Dock har de 
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anställda inte någon möjlighet att påverka frågor som är beslutade på högre nivå, som hur och 

när olika avdelningar ska växa eller om man vill växa mer genom nyanställningar.  

 

4.5.2.2 Nyckeltal 

Det primära syftet med nyckeltal på företag D är att vara transparenta och visa upp siffror. 

Transparensen anses vara viktig i företaget och för att lyckas vara transparenta krävs det att 

många dialoger förs och att det kommuniceras så man förstår hur saker och ting ska tolkas. Det 

finns även ett kontrollerande syfte med nyckeltalen och att följa upp siffror för att exempelvis 

se om affärer går bra eller med förlust. Det handlar också mycket om att mäta det interna arbetet 

såsom vilken beläggningsgrad olika avdelningar har. Det diskuteras och resoneras mycket 

kring de olika nyckeltalen som finns. I ledningsgruppen diskuteras nyckeltalen och avvikelser 

en gång i månaden. De anställda kommer i kontakt med nyckeltalen på månadsmötena men 

även avdelningsmötena. Syftet med dem diskuteras inte men det som däremot diskuteras noga 

är eventuella avvikelser, eller icke-avvikelser, då ser man till vad som ligger bakom att man 

lyckades bra eller mindre bra med att uppnå nyckeltalen. Det diskuteras även hur man ligger 

till på de olika nivåerna i företaget så man som anställd får ta del av företagets utmaningar som 

helhet. På avdelningsmötena diskuterar man de olika nyckeltalen och går ”laget runt” där alla 

får vara med och flika in med sina egna tankar kring hur siffrorna ser ut och vad det beror på. 

Det diskuteras även hur mycket varje individ har att göra för att se på vilket sätt man kan avlasta 

och hjälpa varandra i arbetet för att balansera arbetet.  

 

Nyckeltalen ses som något som måste finnas för att det ska finnas indikatorer i företaget på hur 

saker och ting går. Det är inte nyckeltalen i sig som skapar värde, utan det är vid mätning av 

dem och besluten som kommer utav det som skapar värde. När de anställda tar del av mätetalen 

hjälper det dem att forma sina arbetsuppgifter på rätt sätt. Det finns dock ytterst få nyckeltal 

som de anställda varken vet om eller får ta del om vilket grundar sig i att det innebär en viss 

risk att presentera alldeles för detaljerad mätetal om kunder och annat. Risken ligger i att 

informationen kan sprida sig utanför företaget.  
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5. Analys 

 

Analysen består av tre olika delar vilka samtliga är kopplade till vår frågeställning:  

 

Varför, och hur, designar och använder företag formell styrning för att säkerställa ekonomisk 

lönsamhet utan att det går ut över tillväxten? 

 

I den första delen analyseras varför företagen har styrsystem, uppdelat på strategi och tänkt 

design av styrsystemen. Efter detta analyseras på vilket sätt företagen faktiskt använder 

styrsystemen för att svara på hur-delen i frågeställningen. Avsnitten om tänkt design och 

användning av styrsystem är strukturerade utefter de fyra olika typerna av styrning: 

diagnostisk, interaktiv, tvingande och möjliggörande. Den sista delen i analysen behandlar hur 

styrsystemen uppfattas av våra respondenter på respektive företag. Detta avsnitt är uppdelat 

efter typ av styrsystem; budget och prognos, nyckeltal och övriga styrmedel.  

 

5.1 Varför har företagen styrsystem? 

 

5.1.1 Strategi  

 

På en övergripande strategisk nivå arbetar företag B, C och D ambidextert. Företag B har ett 

simultant fokus på nutiden och framtiden och trycker på att det är viktigt med långsiktighet. 

Detta tyder på att företaget inte planerar att arbeta på ett visst sätt i nuläget för att sedan ändra 

detta i framtiden: 

 

Ja, våran filosofi handlar ju mycket om långsiktighet och långsiktighet 

borgar ju för att om man gör ett bra jobb och man har bra relationer, för vi 

pratar ju mycket teknik men det är väldigt mycket människor involverade 

också då. Så långsiktigheten är nog våran kanske viktigaste sak för 

tillväxten. – VD företag B 

 

Företagets fokus på nutiden synliggörs i deras arbete med att förbättra interna rutiner och 

processer samt i olika typer av planer de arbetar med, företaget arbetar därmed med 

exploatering (March, 1991). I kombination till detta är företaget noggranna med att övervaka 
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marknaden och hålla sig uppdaterade kring vad som händer för att kunna ta vara på 

utvecklingsmöjligheter. I det spelar innovation en viktig roll då företaget beskriver att 

branschen är oerhört snabbföränderlig. Företaget är däremot inte särskilt benägna att ta risker 

utan föredrar säkerhet och växer därmed hellre mer långsamt. Företaget arbetar därmed även 

med utforskning, dock utan viljan att ta risker (March, 1991). Företaget poängterar att de 

arbetar simultant med dessa faktorer vilket visar på att de arbetar ambidextert (Bedford, 2015). 

Företag C trycker på att det är centralt att alltid ha framtiden i åtanke i det dagliga för att 

förbereda företaget på tillväxt. Företaget har alltid en plan för framtiden och kombinerar detta 

med ett fokus på vad som händer nu: 

 

Jag tänker ju alltid några år framåt. Man har ju liksom som olika nivåer i 

bolaget nästan. Styrelse och VD tänker ju 3–5 år framåt, ledningsgruppen 

upp till 3 år och nivån under fokuserar på närmaste året. Sedan måste man 

ju lösa det dagliga hela tiden naturligtvis, men jag måste ju tänka, hur 

kommer det se ut då? Så jag omvärldsbevakar en hel del och tittar på såna 

här konjunkturrapporter och vad är det de säger de där stora så att man 

ska veta vad som händer. – VD företag C 

 

Företagets funktion på intranätet där chefer och anställa kan skicka in förbättringsförslag och 

idéer för dagliga processer samt verksamheten som helhet ses som ett exploaterande arbete 

(March, 1991). Att företaget även omvärldsbevakar, arbetar med innovation för att hänga med 

på marknaden och vågar ta viss risk för att kunna växa tyder på att de även arbetar enligt den 

utforskande ansatsen (March, 1991). Sammantaget visar detta att företag C övergripande 

arbetar på ett sätt som klassas som ambidextert (Bedford, 2015). Även företag D arbetar 

simultant med nutiden och framtiden. De arbetar mycket med att effektivisera och optimera 

interna processer för att hela tiden förbättra det dagliga arbetet. Dock måste företaget alltid 

balansera det interna effektiviseringsarbetet med kundaffärer som är kärnan i verksamheten för 

att kunna skapa intäkter och fortsatt vara lönsamma. Detta arbete ses därmed som exploatering 

(March, 1991). Företaget har dessutom ett starkt framtidsfokus. De arbetar med strategiska 

planer på både kort och lång sikt, och en viktig faktor för framtiden är innovation. Innovation 

för företag D innebär framförallt att hitta bättre arbetssätt och att arbeta innovativt tillsammans 

med deras kunder för att hitta på lösningar med ny teknik. Företaget har en vilja att ta risker 

för att komma framåt, men dessa måste vara väl kalkylerade på och de måste se att det finns 

stora möjligheter till potentiella intäkter. På så sätt arbetar företaget även utforskande (March, 
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1991). Det blir därmed tydligt att företaget arbetar med strategi på ett ambidextert vis (Bedford, 

2015): 

 

Ja, det är det där att tänka långsamt och tänka snabbt samtidigt, så det 

är klart att vi måste vara innovativ på bägge delarna. Vi jobbar parallellt. 

Det är det jag menar med att tänka långsamt och tänka snabbt. – VD 

företag D 

 

Detta då företaget både tänker på det som händer i nuläget och ser och tar vara på 

affärsmöjligheter, vilket de refererar till som att tänka snabbt, samt på det som händer i 

framtiden, vilket de refererar till som att tänka långsamt. Företag A skiljer sig däremot från de 

andra tre företagen på det övergripande strategiska planet. Företag A har sedan starten för cirka 

sju år sedan gjort stora satsningar för att ta marknadsandelar och växa. Detta har kostat dem 

mycket och de har sedan dess gjort förluster, om än budgeterade: 

 

Oftast skulle jag säga att för framgångsrika företag har det inte varit 

viktigt över huvud taget med lönsamhet i uppbyggnadsfasen just 

därför att genom satsningen köper sig en framtida marknad. Det är 

väldigt viktigt att vara medveten med riskerna däremot så att man inte 

lägger pengar på något som är döfött. Då förlorar man ju 

investeringen. Så att jag skulle faktiskt säga att det är viktigare att ha 

koll på riskerna än lönsamhet för de allra flesta företagen som är 

tillväxtbolag. – VD företag A 

 

Företaget är villiga att ta risker, men de måste vara noggrant utredda och beräknade. De är 

dessutom mer villiga att ta risker i de fall de riskerar att förlora pengar än i de fall de riskerar 

ett försämrat rykte på marknaden. För att kunna växa har innovation varit en viktig faktor, 

speciellt då företaget är specialiserade inom AI. För att hänga med i utvecklingen inom AI 

krävs stora inköp av ny IT-utrustning vilket är en faktor till att det kostat mycket att växa. 

Sammantaget har företaget därmed hittills haft ett fokus på utforskning (March, 1991). 

Företaget har dock en tydlig plan att om senast två år kunna byta strategi och arbeta med de 

marknadsandelar man har för att göra företaget lönsamt, vilket är med av en exploaterande 

karaktär (March, 1991). Företagets VD menar att det kommer bli en så pass stor omställning 

från dagens strategi så att de kommer behöva byta stora delar av styrelsen. Trots detta har 

företaget ett visst fokus även på nutiden då de hela tiden ser över vilket resursbehov i form av 
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kompetens och teknik de har, dock framförallt vad de har för kommande behov. Detta tyder på 

att företaget har en mer cyklisk strategi på ett övergripande strategiskt plan (Bedford, 2015), 

då de i nuläget fokuserar på att utforska och ta nya marknadsandelar för att om något åt arbeta 

mer med att exploatera och förvalta. På ett närmre plan finns det däremot ambidextra drag även 

hos företag A. Deras huvudsakliga affärsstrategi består av två kategorier där kategori 1, vilken 

innefattar att förbättra och utveckla befintlig teknik och använda den på kunder som liknar de 

befintliga, har mer av en exploaterande karaktär (March, 1991). Kategori 2 som mer handlar 

om att växa inom nya områden med ny teknik har en mer utforskande karaktär. Detta ses 

därmed som en ambidexter strategi (Bedford, 2015).  

 

Ytterligare en gemensam faktor hos företagen är att samtliga har upplevt en ökad 

formaliseringsgrad i och med att deras verksamheter har växt och blivit större. De har alla 

utvecklat styrsystemen och lagt på fler styrmedel då behovet av att kunna kontrollera 

verksamheterna har ökat i takt med att de växt: 

 

Användningen har ökat extremt mycket eftersom vi är i den här 

transformationen. Under början av 2018 jobbade vi ju med att bli ISO-

certifierade och då började styrmedel läggas på. Sen blev vi 

certifierade i somras och det är först därefter som vi verkligen har en 

formell ISO-styrning. Det vill säga att vi har tydliga processer för alla, 

att vi har KPI:er för de, att vi följer upp dem. Alltså att man har en 

kvalitetsplan. Så jag säger att det är en extrem transformation de sista 

två åren. Jag inser hur det har gjorts innan, och det är därför jag ser 

skillnaden. – Chef företag A 

 

Detta ligger i linje med vad tidigare studier visat (Davila & Foster, 2007; Hannah m.fl., 2019; 

N. Stone m.fl., 2014).  

 

5.1.2 Tänkt design av intern styrning  

 

5.1.2.1 Diagnostisk styrning 

Både företag A, B och C har en tydlig tänkt diagnostisk design av budgeten, medan företag D 

har ett diagnostiskt tänk kring prognoser som de ämnar använda istället för budget. För företag 

A är det övergripande syftet med budgeten att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera 

kostnader och se hur mycket intäkter som behövs genereras. Detta är viktigt för dem dels då de 



 

 

51 

vill optimera sin användning av resurser för att kunna växa maximalt, och dels då de vill uppnå 

uppsatta tillväxt- och lönsamhetsmål. De poängterar även att detta kommer vara lika viktigt 

om något år när företaget måste bli lönsamt. Budgeten är även tänkt att fungera som underlag 

i planering av rekrytering och resursanvändning för att företaget ska kunna uppnå målen: 

 

Man lägger ju en budget och den är ju en kombination av företagets 

interna resurser, hur mycket kan vi investera i utveckling, det är ju 

kopplat till hur många huvuden har vi, hur många kan vi rekrytera? 

Kontra också hur mycket måste vi lägga på affärsutveckling, att 

avsluta kundprojekt för att få referenser och komma framåt. Där får 

man hela tiden sitta och styra. Kan vi lägga så många miljoner på 

R&D och så många huvuden, nej fan så många personer, så många 

huvuden, behövs här istället. Då gick inte det. Jaha, hur gör vi då? Då 

kanske vi inte klarar av den här affären som vi ska vara klar med där. 

Det pusslet får man hålla på med. – VD företag A 

 

I enighet med ISO-certifieringarna har företaget processer för att identifiera och hantera större 

avvikelser vilka på är ledningsnivå tänkta att ska tas upp ett antal gånger per år. Däremot ska 

budgeten som helhet stämmas av bland chefer och ledning en gång i månaden. Då ska 

verksamheten stämmas av mot budget för att se hur företaget ligger till. Då budgeten är tänkt 

att användas för att se hur verksamheten presterar, stämma av måluppfyllelse och identifiera 

avvikelser uppfyller den tänka designen kriterierna för ett diagnostiskt styrsystem (Simons, 

1995). I företag B är tanken med budgeten att kunna stämma av verksamheten och att den följer 

planen för att nå de uppsatta tillväxt- och lönsamhetsmålen: 

 

Syftet med budgeten är naturligtvis att kunna på totalen av bolaget 

sammanställa att vi jobbar för tillväxt och lönsamhet. Men det handlar 

ju också ganska mycket om att få fram plan vad behöver vi göra för 

att göra den förflyttningen, det blir lite grann att man gör en teoretisk 

modell för hur verksamhetsåret ska se ut med ekonomiska tal. – VD 

företag B 

 

Eftersom företaget har som krav att både växa och vara lönsamma, och eftersom tillväxt kostar, 

krävs att företaget hela tiden kan göra en avvägning mellan att ta ytterligare kostnader för ökad 

tillväxt eller att stå över tillväxtmöjligheterna för att öka lönsamheten. Budgeten är därför tänkt 
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att fungera som underlag i denna avvägning. Det finns således en tydlig koppling mellan 

budgeten och kraven på tillväxt och lönsamhet som kommer från ägarna och styrelsen i den 

tänkta designen av styrmedlet. Budgeten är även tänkt att användas som diskussionsunderlag 

vid lite större avvikelser för att kunna se vad som har skett. Det är inte tänkt att de anställda 

ska involveras i budgeten, utan det är ett medel för chefer och ledning. De anställda har därmed 

ingen möjlighet att påverka budgeten. Även i företag B är därför det tänkta syftet med budgeten 

att stämma av måluppfyllelse, att identifiera och hantera avvikelser samt att den enbart ska 

användas av chefer och ledning, vilket är centrala faktorer i diagnostisk styrning (Simons, 

1995). I företag C är det budgeten som sätter ramarna för verksamheten ekonomiskt sätt:  

 

Budgeten används främst för att mäta och se hur man strategiskt ska 

arbeta. Sen mäter du och ser hur du står i förhållande till det. För då 

vet att okej vi är på rätt väg. Om det går väldigt dåligt ja då måste 

man ju göra åtgärder. – Chef företag C 

 

Budgeten är tänkt att användas för att se så att kostnader och intäkter går ihop och att företaget 

således når tillväxt- och lönsamhetsmålen som ägarna och styrelsen bestämt. Kostnadskontroll 

är en viktig aspekt i detta då företaget har tydliga lönsamhetskrav på sig samtidigt som de har 

tillväxtkrav som driver kostnaderna uppåt. Budgeten är även ämnad att användas för att 

identifiera och följa upp avvikelser. Med budgeten har företaget även en tanke om att den ska 

visa vad som ska göras under året för att företaget ska nå de uppsatta målen. Att budgeten har 

en tydligt tänkt diagnostisk design blir tydligt då företaget planerar att använda den för att följa 

upp verksamheten och måluppfyllelsen samt att identifiera avvikelser, vilka är de centrala 

delarna i diagnostisk styrning (Simons, 1995).  

 

Däremot är det i företag D inte lika självklart vilken roll budgeten har, syftet med den 

ifrågasätts och ses som statisk och förlegad. Det finns en gemensam syn om att budgeten blir 

mer ointressant att titta på i fråga om avvikelser ju längre in på året man är. Av den anledningen 

anses det vara av större nytta att analysera på kortare distanser och tankegången lutar istället 

mot att arbeta allt mer med prognoser istället. Det finns en tanke kring att mätbarheten i 

prognoser ska bidra med en bättre förutsägbarhet kring framtiden, det innebär att diagnostisk 

styrning ämnar skapa förutsägbarhet vilket är i kontrast mot tidigare forskning som säger att 

det är tvingande styrning som ska skapa förutsägbarhet (Tessier & Otley, 2012): 
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Vi har haft den här frågan här om dagen. Varför ska vi göra budgeten 

för? Vi frågade till och med ekonomichefen. Vi är mitt i den processen 

faktiskt. varför ska man ha budget för. Det är mycket mer intressant 

att, på tal om att göra saker på ett annorlunda sätt än vad man är van 

vid… jag har inget direkt svar till er där. För vi ifrågasätter det själva. 

Vad är syftet med en budget. – VD företag D  

 

I fråga om nyckeltal finns det stora likheter bland företagen. Samtliga företag har en diagnostisk 

tänkt design av dessa. Tanken med nyckeltal i företag A är att de ska användas för att mäta hur 

företaget presterar för att sedan kunna jämföra det med uppsatta måltal och identifiera 

avvikelser. Alla chefer kan se sina nyckeltal i realtid just för att de ska kunna följa upp dem 

kontinuerligt och direkt agera på avvikelser: 

 

Jag skulle säga att för min del är det att förstå att jag ligger rätt enligt 

planen. Så att säga. Som ett exempel, en KPI som jag mäter är hur 

mycket nya affärsmöjligheter som jag tar in hela tiden. Det är ju 

väldigt viktigt för att se att jag kommer nog inte klara mitt säljmål 

nästa månad eller månaden efter det, men ett år bort. För låt säga att 

jag säljer som fasen nu, en jättehög orderingång, men jag har inte hittat 

nya affärer. Vad säger det? Det säger att jag har 0 affärer om ett år. 

Eftersom jag inte tagit in nya affärer i pipen så kan det ju inte komma 

ut någonting heller. Så för mig är KPIerna ett sätt att veta att jag 

spenderar min tid på rätt sätt. – Chef företag A 

 

Detta har en stark koppling till diagnostisk design av styrning då dessa faktorer är det som 

definierar ett diagnostiskt styrsystem (Simons, 1995). Nyckeltalen i företag B är tänkta att 

kunna användas för att stämma av hur företaget ligger till mot satta ambitioner, följa upp 

verksamheten och identifiera avvikelser. De nyckeltal som valts är därför nära kopplade till 

sådant som är viktigt för företaget, exempelvis medarbetarindex, personalomsättning och 

nyckelkunder. Nyckeltalen används även för att stämma av balansen mellan tillväxt och 

lönsamhet. En viktig del i det är att se trender för att förstå vart företaget är på väg, i det arbetet 

är det tänkt att företaget ska kunna se kommande avvikelser och agera på dessa:  
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Det gemensamma syftet är ju ändå att peka ut en, ett mål och en väg 

framåt i verksamheten så att man vet vart man ska. Det är ju det 

övergripande gemensamma för alla enheter så vet man att vi ska jobba 

för en tillväxt, vi ska jobba för en lönsamhet, vi ska jobba för nöjda 

medarbetare och kundsegmentering och så där. Så det är ju 

gemensamt. Det följs sedan upp mot styrelsen ett par gånger per år så 

att man stämmer är vi på rätt väg gentemot de här nyckeltalen. - VD 

företag B 

 

Just att vilja använda nyckeltal för att stämma av måluppfyllelse och identifiera avvikelser för 

att kunna agera på dessa är centrala faktorer i diagnostiskt designad styrning (Simons, 1995). I 

företag C är det tänkt att nyckeltalen ska användas för att stämma av hur verksamheten presterar 

och ställa det mot de uppsatta lönsamhet- och tillväxtmålen, samt i och med detta kunna 

identifiera avvikelser. Med nyckeltalen vill företaget också kunna följa trender över tid för att 

se så att verksamheten går åt rätt håll, eller om man behöver agera för att ändra kurs. I och med 

att nyckeltalen är tänkta att användas för att stämma av måluppfyllelse samt identifiera 

avvikelser finns en stark koppling till diagnostisk styrning som definieras av just detta (Simons, 

1995). Det finns ett liknande tänk i företag D kring nyckeltal, att de ska fungera som medel för 

mätning av företagets mål. Dessa ska mätas och följas upp på månadsbasis:  

 

Det finns ju en hel harang av nyckeltal som ska mätas, men om man 

tänker de som är resultatorienterade om jag ska vara mer korrekt så är 

det ju vinstmarginal, tillväxt, kundnöjdhetsindex och 

medarbetarnöjdhetsindex (medarbetarmotiverade index). – VD 

företag D 

 

Det finns en tydlig diagnostisk tanke bakom nyckeltalen då de ämnar fungera som indikatorer 

för hur företaget ligger till. Att använda styrsystem för att övervaka hur företaget ligger till och 

presterar innebär att styrsystemet är diagnostiskt designad (Simons, 1995).  

 

Företag C arbetar även med fokusområden och aktiviteter som styrmedel, även i dessa går det 

att identifiera tänkt diagnostisk styrning. Trots att ledningen i företag C inte är med och 

utformar aktiviteterna utefter fokusområdena så ska de under året övervaka avdelningarnas 

arbete för att säkerställa att aktiviteterna uppfylls. Detta gör att det även finns ett tänkt 

diagnostiskt inslag i styrningen och precis som Simons (1995) menar så måste ledning trots 
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allt, på ett eller annat sätt, involveras i det som sker i verksamheten då det är deras övergripande 

ansvar.  

 

5.1.2.2 Interaktiv styrning 

I företag A, B och C finns även interaktiva inslag i den tänkta designen av budgeten, och för 

företag D finns interaktiva inslag i den tänkta designen av prognoser. I företag A är det tänkt 

att kommande säljare på säljavdelningen ska involveras i diskussioner kring budgeten i frågor 

om vilka satsningar som ska göras, för att sättas in i kostnadsfrågan:  

 

Jag kan ju inte svara riktigt, jag skulle göra det. På sälj typiskt sätt 

så nu har vi bränt så här mycket och en diskussion vi hade där var 

att, är det värt att gå på det här eventet? Det kostar lika mycket som 

två stycken stora industrievent. Är det värt att göra det och ta dom 

där kostnaderna? Så på så sätt tänker jag prata budget och att vi tar 

gemensamma beslut. – Chef företag A  

 

På så sätt finns det även interaktiva drag i den tänkta designen av budgeten, utöver den 

diagnostiska, då chefen genom budgeten planerar att involvera sig själv i diskussioner med de 

anställda (Simons, 1995; Tessier & Otley, 2012; Van der Stede, 2001). I företag B har budgeten 

ett inbyggt syfte att fungera som diskussionsunderlag vid större avvikelser då företaget anser 

att det är viktigt att se vad som ligger bakom avvikelsen. Dock är det tänkt att dessa 

diskussioner främst ska rikta sig till chefer på olika avdelningar samt ledning och eventuellt 

styrelsen. I och med detta finns ett visst inslag av interaktiv styrning då företaget vill skapa 

diskussioner för att dra lärdomar om vad som orsakat avvikelser, vilket är en central del inom 

interaktiv styrning (Simons, 1995). I företag C är tanken att budgeten ska brytas ned på 

avdelningarna men de anställda ska inte direkt involveras i budgeten. Det är snarare tänkt att 

de anställda ska involveras i diskussioner kring vilka aktiviteter som kan hjälpa avdelningen 

att nå uppsatta mål i budgeten, men även kring vad som de vill göra som bör vara med i nästa 

års budget, exempelvis någon speciell kompetensutveckling:  
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Det är både diskussioner mellan ledning, chefer och anställda. Det 

är som med idéer så kommer det från alla håll. Det jag lägger ut på 

ledningsgruppen är ju det övergripande. Det här ska vi nå, men hur 

vi ska nå det får ju de ta fram på avdelningarna. Och vilka som ska 

göra vad är ju dom också. Och när man jobbar på teamen så har ju 

de idéer, men det här tror jag är en bra grej att göra, det här skulle 

vi vilja göra nästa år. Då kommer ju det idéer nerifrån och upp 

istället. Och som sagt, det kan ju vara samma sak. Jag tycker att 

ekonomi borde göra det här, det borde spara massor med tid hos 

dom om de får det här verktyget. Ja vilken bra idé, det vill vi ha! Så 

det ska vara diskussioner på alla nivåer om det. – VD företag C 

 

Detta tyder på att företaget planerar att till viss del använda budgeten på ett interaktivt sätt, då 

de vill att den ska främja diskussioner mellan olika nivåer i företaget vilket är en del av vad 

interaktiv styrning innebär (Simons, 1995). Det finns starka indikationer på att prognoserna i 

företag D är tänkta att användas interaktivt. De ska presenteras och diskuteras på möten: 

 

Prognoserna är ju väldigt mycket intressantare. Men det har vi 

provat, på tal om att involvera, vi fattade ett medvetet beslut att när 

vi presenterar resultatet på kontoren, prova att jämföra med 

prognosen istället. – VD företag D 

 

Det finns här en tydlig interaktiv tanke kring prognoserna då det är tänkt att de ska presenteras 

på mötena vilket är kopplat till tanken om att vara transparenta som företag. Tanken med 

prognoserna är att de ska öppna upp för mer diskussion än vad den tidigare budgeten gjorde. 

Dessa diskussioner ska bidra till att snabbare beslut kan tas efter det resursbehovet som finns, 

vilket i sin tur ska främja kreativiteten, innovationen och självständigheten i företaget.  

 

Även i fråga om nyckeltal finns stora likheter bland företagen. Alla företag har även interaktiva 

inslag i den tänkta designen av nyckeltalen. I företag A är tanken med att bryta ner nyckeltalen 

på avdelningsnivå att det även blir tydligt vad man som anställd ska fokusera på samt huruvida 

de anställda och cheferna spenderar sin arbetstid på rätt saker eller inte. Tanken är att 

nyckeltalen ska diskuteras både bland anställda samt chefer och ledning. Detta visar att det 

även finns en vilja att använda nyckeltalen på ett interaktivt sätt, då företaget menar att 

nyckeltalen ska visa vad anställda strategiskt ska fokusera på samt diskuteras mellan företagets 
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alla nivåer, vilket är en typiskt exempel på interaktiv styrning (Simons, 1995). I företag B är 

det tänkt att det ska föras diskussioner kring nyckeltalen och avvikelser inom dem för att se hur 

de förändras över tid. Med dessa diskussioner vill företaget öka lärandet så att de kan prestera 

ännu bättre inom dessa områden: 

 

Och stämmer det överens med det vi har tänkt och med det har vi 

har sagt i vår affärsplan, att vi ska sikta på att timpriserna ska öka 

med x antal procent under tre år. Har vi uppnått det? Nej kanske inte, 

vad kan vi jobba med mer då? Går det att göra det? Jobbar vi med 

rätt kunder? Vi kanske behöver fokusera mer på våra nyckelkunder 

för att höja snittimpriset? Så det är lite såna diskussioner och 

analyser som man ska kunna göra. – Chef företag B 

 

Diskussionerna, som tar plats mellan alla olika nivåer en gång i månaden, ska rikta fokus mot 

områden med problem för att öka uppmärksamheten på dessa. Att föra diskussioner med syfte 

att öka lärandet är ett typiskt exempel på interaktivt designad styrning (Simons, 1995). I företag 

C är det tänkt att nyckeltalen ska diskuteras med de anställda, på ledningsmöten och med den 

avdelning som är relevant för nyckeltalet i fråga. Nyckeltalen är tänkt att kunna agera underlag 

för större diskussioner kring exempelvis avvikelser för att få bukt på större återkommande 

problem, och har således ett inbyggt syfte att kunna leda fram till nya strategier, mål och 

processer. Att nyckeltalen har en tänkt funktion att kunna fungera som underlag vid större 

diskussioner för att komma fram till nya idéer gör att nyckeltalen är tänkta att användas på ett 

interaktivt sätt, då det är en av de grundläggande idéerna inom interaktiv styrning, att diskutera 

för att lära (Simons, 1995). Även i företag D diskuteras nyckeltalen med de anställda, såväl 

som på ledningsnivå. Det är ledningen och chefer som för ett styrsystem interaktivt genom 

involvera anställda (Simons, 1995). Det som främst är tänkt att diskuteras då är eventuella 

avvikelser för att kunna se orsakerna bakom de och hitta ett sätt att lösa det på. Det ska även 

diskuteras vad som gått bra för att ta lärdom av hur de har gjort för att lyckas uppnå målen för 

att kunna fortsätta på samma bana: 

 

En gång per månad kollar vi på nyckeltalen tillsammans i 

ledningsgruppen. Sen är det inte så att vi går igenom alla en i taget, 

utan vi kolla på de störst, kanske om något inte alls ser bra ut och 

sånt som ser väldigt bra ut. Det är bra att titta på båda två. – VD 

företag D 
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Ledning och chefer tänker på så sätt använda sig utav en planerad interaktiv design av 

nyckeltalen för att involveras i verksamheten och skapa sig en uppfattning kring hur de ligger 

till (Simons, 1995). På så sätt ska nyckeltalen framkalla en dialog mellan olika nivåer inom 

företaget. Genom att diskutera vad som gått bra och vad som har gått mindre bra i fråga om 

uppfyllelse av nyckeltalen ska lärandet öka i företag D kring hur man ska, kontra inte ska, göra 

för att uppnå målen.  

 

Det finns även likheter mellan företagen A och C i fråga om andra styrmedel än budget och 

nyckeltal. Projekten i företag A ska delas upp i två veckor i så kallade sprinter och efter varje 

sprint ska de anställda föra en diskussion kring vad som kan förbättras och vilka lärdomar som 

kan dras. Detta är ett tydligt exempel på att projektplanerna är tänkta att användas interaktivt 

då de syftar till att öka lärandet inom företaget (Simons, 1995). I företag C arbetar man med 

aktivitetsplaner utifrån fokusområden. I och med detta är det tänkt att varje avdelning ska 

diskutera fram aktiviteter de ska genomföra för att uppnå sina mål kopplat till fokusområdena. 

Det är inte tänkt att ledningen ska vara inblandade i detta, utan det är avdelningarna och dess 

chefer som genom diskussion ska komma fram till lämpliga aktiviteter. Även detta blir ett 

exempel av planerad interaktiv styrning då företaget med hjälp av ett styrsystem ämnar främjar 

diskussioner mellan olika nivåer i företaget (Simons, 1995).  

 

5.1.2.3 Tvingande styrning  

Även i fråga om tvingande styrning i budgeten finns likheter mellan företagen. Både företag 

A, B och C har även tvingande inslag i den tänkta designen av budgeten, vilket företag D även 

hade i den tidigare budgeten som var tänkt att användas innan prognosarbetet kom på tal. 

Ytterligare en gemensam faktor bland företag A, B och C är att inget av dessa företag har en 

tvingande tänkt design av nyckeltalen, vilket däremot företag D har. Den tänkta designen av 

budgeten i företag A kan även ses som tvingande. Detta då den är tänkt att säkerställa att de 

anställda handlar för att verksamheten ska nå de uppsatta målen, vilket är hur tvingande 

styrning definieras (Adler & Borys, 1996). Detta blir framförallt tydligt i hur företaget planerar 

att arbeta med tidsbudgetar för anställda i projekten för att säkerställa att projekten inte drar ut 

på tiden. I företag B är budgeten tänkt att fungera som en plan för att se vad som kommer ske 

under året i fråga om kunder och rekrytering bland annat. På så sätt ska chefer och anställda 

tvingas att agera utefter denna, just för att företaget ska uppnå målen, vilket gör att det ses som 

tvingande design av styrning (Adler & Borys, 1996). Företag B poängterar även att detta är 
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tänkt att skapa en viss förutsägbarhet, vilket också är en viktig komponent i tvingande styrning 

(Tessier & Otley, 2012). I företag C är det viktigt att företaget uppnår lönsamhet- och 

tillväxtmålen som sätts av styrelsen och ägarna, därför finns det ett tvingande tankesätt bakom 

budgeten där den har en planerad design som inte ska acceptera budgeterad förlust för att kunna 

ta större marknadsandelar. Detta är ett tydligt exempel av tvingande designad styrning där ett 

visst beteende tvingas fram (Adler & Borys, 1996). Vi finner även detta i företag D där det 

uttrycks att budgetens tänkta design som begränsar påverkar hur man ska tänka: 

 

Budget påverkar hur vi tänker, och den borde inte göra det. Det blir 

som att vi har redan bestämt vad vi ska göra. Det blir ett facit. Ingen 

kan slå mig på fingrarna för det står i budgeten att jag skulle 

rekrytera. Men det fattar du väl att det var inte läge? Nej det fattar 

jag inte, det står i budgeten. – VD företag D 

 

Likt den tidigare budgeten finns det i företaget en medvetenhet om att nyckeltalen även kan 

utformas som begränsande på sina sätt:  

 

Nyckeltal måste vi ha, det är mer till vilket syfte. Det är som att ha 

en termometer, eller flera olika termometrar. Hur kan man se om 

man mår bra om man inte har någon form av indikation. Sedan kan 

nyckeltal ibland upplevas som tvångströjor. Man får hitta en balans 

där. Det är också så att vi har en begränsad mängd timmar att jobba, 

allihopa. Det är också en balans. Det tycker jag är en fälla som man 

ser just nu på en av våra kunder att kontrollbehovet kan växa så 

mycket att det börjar tära på det som skapar värde. – VD företag D 

 

Även om nyckeltalen till stor del ska används för att diskutera hur läget ser ut i företaget för 

att öka lärandet så finns det även en tvingande och begränsande design av dem. Hur interaktivt 

eller möjliggörande än företaget vill jobba med nyckeltalen så är den tänkta designen av 

nyckeltal ändå begränsade hur mycket interaktiva respektive möjliggörande de ska kunna vara 

i fråga om bland annat tid.  

 

Hos företag C kan det även identifieras tvingande tankesätt kring styrning med fokusområdena. 

I företag C bestämmer ledningen vilka årets fokusområden kommer vara, och utifrån dessa får 

de anställda diskutera fram aktiviteter för att nå upp till målen inom fokusområdena. Därmed 
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är den planerade designen av fokusområdena tvingande eftersom de ämnar tvinga anställda att 

hålla sig inom de satta ramarna. Detta blir därmed ett sätt att begränsa de anställda vilket visar 

på tvingande design av styrning (Adler & Borys, 1996).  

 

5.1.2.4 Möjliggörande styrning  

Företag C är de enda av företagen där vi har identifierat möjliggörande styrning i den tänkta 

designen av budgetarbetet. Företag C har en tänkt design, utifrån ett medvetet val, där anställda 

inte ska involveras i budgeten speciellt mycket då de tror att detta skulle kunna upplevas 

hämmande för dem. Det tyder på att de vill undvika att budgeten uppfattas som tvingande, och 

är därmed ett tecken på att de vill främja en mer möjliggörande bild av budgeten. Detta då de 

inte vill riskera att minska de anställdas engagemang vilket är något tvingande styrning i regel 

medför (Adler & Borys, 1996). Tänkt möjliggörande styrning har vi även kunnat identifiera i 

företag D och dess tänkta prognosarbete istället för budget. Tanken är att prognoserna ska öka 

flexibiliteten, vilket är nära kopplat till lärande (Adler & Borys, 1996): 

 

För det här med marknaden, och det händer så fort ibland, nu ser 

vi att det händer något med den där tekniken vi har satsat på, det 

har blivit jättestor efterfrågan. Då borde man, oavsett vad som står 

i budgeten, gå in i vårt prognosarbete och säga att då avsätter vi 

lite pengar där och ser till att en säljare fokuserar på det här och så 

rekryterar vi tre personer. Här finns en möjlighet! Och möjligheter 

måste man agera på istället för att jämföra med budget och säga, 

men det var inte nu vi skulle rekrytera! – VD företag D 

 

Detta tyder även på att prognosarbete kan bidra med en ökad flexibilitet i företaget. Det finns 

en grundläggande svårighet i att hantera behovet av intern styrning kontra flexibilitet (Ahrens 

& Chapman, 2004; Jørgensen & Messner, 2009; Simons, 1995) vilket företag D tänker lösa 

genom att styra företaget med prognoser för att kunna bibehålla flexibiliteten samtidigt som de 

ändå styr företaget med att följa upp siffror i prognoserna.  

 

Däremot, i fråga om nyckeltal, finns det större likheter bland företagen. Alla företag har 

möjliggörande inslag i den tänkta designen av nyckeltalen. Företag A trycker på att det är 

centralt att de nyckeltal som tas fram måste vara relevanta och enkla att använda, för att undvika 

att de uppfattas som tidskonsumerande och distraherande. Annars ser de en risk att de inte 
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kommer användas vilket är grunden för tankesättet om att använda nyckeltalen mer 

möjliggörande: 

 

Så jag tror det är viktigt att jobbar du med KPIer så måste du se till att 

de är vettiga. Så faran är om du lämnar KPIer så folk inte förstår eller 

att dom inte är relevanta. Då tar de bara tid och distraktion i onödan. 

– Chef företag A 

 

Detta tyder på att de vill undvika att nyckeltalen upplevs som tvingande, vilket ligger i linje 

med Doornich, Kaarbøe och Bourmistrov (2019) som menar att ju mer tvingande ett styrsystem 

är desto mindre kommer det användas. De övergripande nyckeltalen ska brytas ned på de olika 

avdelningarna. Tanken med detta är att de anställda ska känna att deras prestation bidrar till 

företaget då de kan följa hur deras prestation påverkar ända upp till företagets övergripande 

nyckeltal. Detta tyder på att företaget vill öka den interna transparensen med möjliggörande 

styrning (Adler & Borys, 1996). I företag B är det tänkt att de anställda ska involveras i att, 

utifrån nyckeltalen, ta fram olika delmål och kompetensutvecklingsaktiviteter för det 

kommande året. Detta är ett exempel på hur företaget försöker öka den interna transparensen 

(Ahrens & Chapman, 2004). Det är även tänkt att nyckeltalen ska kommuniceras ut till de 

anställda, om än på en grundläggande nivå, för att skapa engagemang, delaktighet och 

meningsfullhet. Företaget menar att ju mer involverade de anställda är i nyckeltalen, desto 

bättre kan de bidra till verksamheten: 

  

Nyckeltalen öppnar absolut upp för diskussioner mellan olika 

nivåer, det gör det. Syftet med det är återigen kanske medvetenheten 

och hur man kan bidra till att uppnå målen. Och det är ganska vanligt 

att medarbetare också vill veta vart bolaget ska så att man själv kan 

vara med och bidra med rätt saker så att man kommer i mål. För alla 

vill bidra och liksom göra ett bra jobb och sådär. Känna 

meningsfullhet och delaktighet. – VD företag B 

 

Nyckeltalet nyckelkunder finns till för att de anställda ska kunna prioritera mellan sina kunder 

och är därmed tänkt att fungera som ett stöd för de anställda. Företaget väljer även nyckeltal 

med en mer positiv klang för att inte skapa en negativt styrd verksamhet. Sammantaget tyder 

detta på att företaget vill öka delaktigheten, engagemanget och förståelsen hos de anställda, 
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vilket är väsentliga faktorer inom möjliggörande styrning (Adler & Borys, 1996). I företag C 

är det viktigt att de nyckeltal som finns verkligen ska betyda något och att de inte tar för lång 

tid att ta fram. Annars menar företaget att det finns en risk att de inte kommer användas: 

 

Har du för många nyckeltal tar det ju för lång tid att ta fram dem och 

ingen tittar på dom. Så det gäller att göra rätt. Bara ha med det som 

verkligen betyder något. – VD företag C 

 

Detta tyder på att de vill undvika att nyckeltalen upplevs tvingande, precis som företag A, och 

att de därmed främjar en mer möjliggörande bild av nyckeltalen. Detta för att se till att 

nyckeltalen kommer användas, vilket de riskerar att inte göras om de upplevs tvingande 

(Doornich m.fl., 2019). Ytterligare en faktor i företaget som tyder på en mer möjliggörande 

tänkt design av nyckeltalen är att de vill sätta måltalen på rätt nivå. De får inte vara omöjliga 

att nå, återigen för att de inte ska upplevas som tvingande, men de får inte heller vara för enkla 

att uppfylla få företaget vill skapa engagemang och en viss utmaning. Just att vilja skapa 

engagemang hos medarbetare är en central idé inom möjliggörande styrning (Adler & Borys, 

1996). Balansgången mellan nyckeltal som möjliggörande kontra tvingande är något som 

företag D också behöver hantera. Det finns ett syfte med att nyckeltalen att ska vara 

transparenta och bidra med transparens i företaget:  

 

För mig är syftet med nyckeltalen helst transparens. För andra 

kanske kontroll. Och det har varit en svår balans här. Man lär sig 

alltid av de här grejerna. Jag var inte riktigt beredd på det, men jag 

hävdade att mycket transparens, att vi kan se saker, och då tillbaka 

till historien jag berättade alldeles nyss om teamet som tittade på det 

andra teamet och inte tyckte de gjorde rätt för sig. Det skapar såna 

problem. Det man istället man får jämföra sig med är sig själv, att 

man blir bättre hela tiden än att tittar på vad de andra gör eller inte 

gör. Det var jag inte beredd på. Men jag tycker fortfarande 

transparens är jätteviktigt. Men det kräver också mycket dialog och 

kommunikation för att man ska förstå på vilket sätt man ska tolka 

saker. – VD företag D 

 

För att kunna lyckas med att hålla transparensen i nyckeltalen och använda de som mer 

möjliggörande tänker man att det krävs mycket dialog och kommunikation som det uttrycks 
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ovan. Det visar på att den möjliggörande designade styrningen har en nära koppling till den 

interaktivt designade styrningen för att fungera enligt planen. Interaktiv styrning har 

traditionellt sätt klassificerats som möjliggörande (Eldridge m.fl., 2014). Vikten av att förstå 

på vilket sätt man ska tolka saker grundar sig i en helhetsförståelse i företaget, vilket är global 

transparens (Adler & Borys, 1996).  

 

I de övriga styrmedlen finns det likheter mellan företag A och C. Båda dessa företag har 

möjliggörande inslag i den tänkta designen av övriga styrmedel. Projektplanerna som tas fram 

utifrån budgeten i företag A är tänkta att diskuteras bland de anställda för att skapa en 

helhetsförståelse för hela företaget och dess utmaningar. Detta är ett inslag av möjliggörande 

styrning, då det ökar den globala transparensen (Adler & Borys, 1996). I företag C 

sammanställs de framdiskuterade aktiviteterna och målen i Excel-ark per avdelning och tanken 

är att de anställda ska komma i kontakt med dessa varje dag för att verkligen involveras i 

företagets mål och se vad de andra avdelningarna gör samt hur det går för dem. Alla dokument 

kopplat till detta ska finnas tillgängliga på intranätet för att de anställda ska kunna ta del av det 

och därmed få en djupare förståelse för verksamheten. Detta tyder på att företaget vill se till att 

de anställda är involverade i företaget och dess mål, vilket är typiskt inom möjliggörande 

styrning (Adler & Borys, 1996). Att synliggöra det interna arbetet skapar möjligheter för de 

anställda att utföra sitt arbete på ett bättre sätt och ökar således den interna transparensen (Adler 

& Borys, 1996; Ahrens & Chapman, 2004). Att även tydliggöra vilka aktiviteter de andra 

avdelningarna planerar att genomföra samt hur det går för dem ska öka de anställdas 

helhetsförståelse för bolaget och därmed även öka den globala transparensen (Adler & Borys, 

1996).  

 

5.2 Hur används styrsystemen?  

 

5.2.1 Diagnostisk styrning  

 

Både företag A, B och C använder budgeten diagnostiskt enligt den tänkta designen. Företag 

D är mitt i fasen att ändra sitt tidigare arbete från budget till att använda sig utav prognoser, 

hittills används prognoserna som den tänkta diagnostiska designen, men till en viss del. 

Budgeten i företag A stäms av på chef- och ledningsnivå en gång i månaden. Då identifieras 

avvikelser och dessa hanteras enligt en viss process: 
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Vi har avvikelserapporter. Vi har nu under det första året genomfört 

sex stycken avstämningsmöten på ett år för att fånga upp avvikelser. 

Sedan kommer det minska över tid varefter vi blir mer erfarna i ISO-

hanteringen. Det finns en process, en avvikelsehanteringsprocess, 

som berättar hur det ska gå till. Man upprättar ett Worddokument 

enligt en template, man beskriver problemet och sedan gör man en 

root cause analysis där man tittar på och dokumenterar, vad var det 

som ledde till det här? Sedan ligger det till grund för att vi i ledningen 

diskuterar hur vi ska förbättra saker. – VD företag A  

 

Budgeten används också i planering av resurser på så sätt som beskrevs i punkt 5.1.2 ovan. De 

anställda är inte direkt involverade i budgeten, däremot arbetar de mer med budget per projekt. 

Där sätter de upp ”tasks” med tidsramar som de sedan mäter om de har uppfyllt eller inte. Med 

tanke på att företag A använder budget för att mäta måluppfyllelse och identifiera avvikelser 

använder de den diagnostiskt (Simons, 1995). Företag B använder budgeten för att övervaka 

resultat och måluppfyllelse, samt för att ekonomiskt följa upp verksamheten. Företaget 

identifierar även avvikelser och följer upp dessa, samt rapporterar dem till styrelsen en gång i 

månaden: 

 

För vi har en bra tanke tycker jag med uppföljning under året mot 

budget. Om det inte görs någon uppföljning och ingen analys av det 

där efteråt har det ju inget syfte. Men jag tycker att vi har en god 

uppföljning och analys och vi också tittar på när vi har avvikelser om 

det förekommer. Vad beror det på, vad har vi gjort då och vad kan vi 

göra annorlunda och sådär. – Chef företag B 

 

Vid större avvikelser i budgeten gör företaget även prognoser för att få en mer 

verklighetstrogen bild av hur framtiden kommer se ut. Sedan jämförs utfallet både mot budget 

och prognos. Man använder även budgeten i avvägningen mellan tillväxt och kostnadskontroll 

för lönsamhet. Budgeten används främst av ledning och chefer, precis enligt vad tanken är. De 

anställda får framförallt ta del av resultat kontra budget, alltså inte direkt vad budgeten 

innehåller. På så sätt använder företag B budgeten diagnostiskt enligt den tänkta designen, då 

de använder budgeten för att följa upp verksamheten, stämma av måluppfyllelse och identifiera 

avvikelser (Simons, 1995). I företag C används budgeten för att övervaka och se hur företaget 
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ligger till samt för att identifiera avvikelser och följa upp och kommentera dessa. Det är främst 

ledning och chefer som arbetar med budgeten. För att tydligt se vart företaget kommer landa 

kompletteras budgeten med prognoser som uppdateras löpande på tremånadersbasis. Detta 

menar företaget skapar en trygghet internt då prognosen ger en mer verklighetstrogen bild av 

framtiden än budgeten. Även att se att man uppfyller de uppsatta målen menar företaget skapar 

en trygghet. Både budget och prognos följs upp varje månad. I och med detta finns det en tydlig 

diagnostisk användning av budgeten i företag C, då de använder budgeten för att övervaka 

måluppfyllelse och följa upp avvikelser, vilket är centrala delar i diagnostiskt styrning (Simons, 

1995). Även i företag D skapar prognoserna en trygghet, men även förutsägbarhet, i praktiken 

då det görs kontinuerliga uppföljningar. På avdelnings- och månadsmötena tas prognoserna 

alltid upp, prognoserna mäts då och jämförs mot utfallen, det vill säga avvikelserna.  

 

Även i fråga om användningen av nyckeltal finns stora likheter bland företagen. Samtliga 

företag använder nyckeltalen diagnostiskt enligt den tänkta designen. I företag A följer 

cheferna kontinuerligt upp sina nyckeltal och kollar på måluppfyllelse eftersom de kan se dem 

i realtid. De följer hela tiden upp avvikelser och upprättar dokument utifrån den bestämda 

processen. Detta för att identifiera grundorsaken till avvikelsen samt hur den ska hanteras. 

Cheferna använder även nyckeltalen för att se så att deras och avdelningens tid läggs på rätt 

saker. Företaget upplever att användningen av nyckeltalen underlättar styrningen av 

verksamheten då dessa ger en omedelbar överblick över de mål de har satt upp som viktiga. 

Detta gör att det är värt att arbeta med dem trots de ökade overhead-kostnaderna som de 

innebär. Detta innebär således att företag A använder nyckeltalen diagnostiskt som det är tänkt 

(Simons, 1995). I företag B används nyckeltalen för att följa upp verksamheten och avvikelser. 

De arbetar även med prognoser för att kunna se trender och på så sätt i tid identifiera eventuella 

avvikelser att agera på:  

 

Så visar prognosen att man når nyckeltalen då vet man ju att man är 

på rätt väg. Och ser man i en prognos att man är på väg att inte når 

som då kan man ju börja i ett tidigare skede jobba med aktiviteter som 

gör att man kanske jobbar med riskhantering eller problemlösning 

eller vad det nu må vara, eller avvikelsehantering. Så det skulle jag 

absolut säga. Och återigen lättare för mig som ledare att veta vart man 

ska någonstans skulle jag säga. – VD företag B 
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Företaget analyserar även nyckeltalen för att se vad det är som påverkar lönsamheten för att 

kunna öka denna. I och med detta arbetar även företag B diagnostiskt med nyckeltalen enligt 

den tänka designen (Simons, 1995). Företag C följer upp nyckeltalen noga för att se om något 

avviker. Man följer även trender över tid för att se om nyckeltalen ligger på en bra nivå eller 

om trender går åt fel håll och isåfall kunna agera på det. Nyckeltalen ger således tydliga signaler 

av hur verksamheten går. På så sätt menar företaget att nyckeltalen skapar förutsägbarhet. Att 

företaget använder nyckeltalen för att följa upp verksamheten ekonomiskt och arbeta med 

avvikelser gör att de arbetar med dem diagnostiskt enligt den tänkta designen (Simons, 1995). 

Företag D arbetar i stor utsträckning med att följa upp nyckeltalen och avvikelserna, det innebär 

att de arbetar med nyckeltalen på ett diagnostiskt sätt (Simons, 1995): 

 

Vi har ju jobbar mycket med nyckeltal. Vi har väldigt bra nyckeltal. 

/…/ Vi stämmer av och jobbar med avvikelser ständigt skulle jag säga. 

En gång per månad kollar vi på nyckeltalen tillsammans i 

ledningsgruppen. Sen är det inte så att vi går igenom alla en i taget, 

utan vi kolla på de störst, kanske om något inte alls ser bra ut och sånt 

som ser väldigt bra ut. Det är bra att titta på båda två. – VD företag D 

 

Förutom på chefs- och ledningsnivå tas nyckeltalen även upp på möten med anställda för att se 

hur man ligger till som företag. När det gäller presentation av avvikelser kring nyckeltal är det 

främst de nyckeltal som är nära relaterade till de anställda som då visas, som exempelvis 

beläggningsgrad för avdelningen.  

 

Företag C arbetar som tidigare nämnt även med fokusområden och aktiviteter utifrån dessa 

som styrmedel. Även dessa används diagnostiskt precis som enligt den tänkta designen. 

Ledningen övervakar hur avdelningarna arbetar med och uppfyller bestämda aktiviteter och får 

tydliga indikationer på hur det går med hjälp av röda och gröna staplar som visar på 

uppfyllelsen. Just att mäta måluppfyllelse är en central del av diagnostisk styrning (Simons, 

1995). 

 

5.2.2 Interaktiv styrning 

 

Både företag B och C använder budgeten interaktivt enligt den tänkta designen. I företag D 

används prognoserna interaktivt i stor utsträckning vilket är i linje med den tänkta designen. 
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Det har däremot inte identifierats en interaktiv användning av budgeten i företag A. Detta då 

den tänkta designen handlar om att kommande säljare kommer involveras, men då dessa inte 

har börjat arbeta ännu går det inte att se om detta sker i dagsläget. I företag B används budgeten 

som diskussionsunderlag dels i hur man balanserar tillväxt och lönsamhet, och dels vid större 

avvikelser. Dessa diskussioner används för att rikta anställda och chefers fokus mot det som är 

strategiskt viktigt. I praktiken involveras de anställda relativt lite i företagets budget, men ändå 

lite i fråga om avvikelser i budgeten: 

 

Vi ser ju väldigt lite av vad budgeten innehåller. Det vi egentligen får 

ta del av är ju mest resultat kontra budget. Så vi ser ju sällan vad 

budgeten innehåller och hur man har budgeterat för tex 

kompetensutveckling eller hur många rekryteringar man räknar med 

att få in eller hur många debiterbara timmar man förväntas. – Anställd 

företag B 

 

Då företaget använder budgeten för att föra diskussioner inom företaget med syfte att rikta 

fokus mot det som är strategiskt viktigt för att dra lärdom använder de delvis budgeten på ett 

interaktivt sätt (Simons, 1995). I företag C finns även en viss interaktiv användning. Anställda 

involveras i diskussioner kring vad de vill göra och som därmed bör vara med i nästa års budget. 

Företaget kompletterar som tidigare nämnt budgeten med prognoser och om prognoserna visar 

på stora avvikelser för företaget diskussioner som vid vissa tillfällen har lett till nya strategier 

och lärande av olika slag. Exempelvis om resultatet blir sämre än förväntat kanske företaget 

måste hitta en ny kundgrupp för att öka intäkterna. Det finns därmed vissa inslag av interaktiv 

styrning i användningen av budgeten i företag C (Simons, 1995). Värt att notera utifrån ovan 

analys är att den interaktiva användningen inte är lika stark och tydlig som den diagnostiska. 

Likt företag C så använder företag D sig utav prognoserna som diskussionsunderlag främst när 

större avvikelser uppstår. Diskussionerna sker på de olika typer av möten som finns i företaget 

och då förs det en dialog kring varför avvikelser har uppstått och vilka orsakerna bakom de är.   
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Men säg de här avdelningsmötena, som vanligtvis våran chef här i 

Örebro lägger upp för min avdelning, det är rätt så schysst så hans 

upplägg är att han tar med olika temaområden med olika 

frågeställningar som han i sin tur har med ledningen. Att hur ska vi 

kunna bena och se på de här olika sakerna och hur ser vi på att öka vår 

lönsamhet eller inte. Kan vi komma på nya modeller och göra saker 

på, då kan vi sitta och workshoppa lite kring sånt och komma med 

direkt feedback på sånt då. Det i sin tur är ju ofta tätt knutet till hans 

för avdelning prognosarbete. – Anställd företag D  

 

I företaget fungerar den interaktiva användningen av prognoserna som ett medel för lärande, 

därmed har den interaktiva styrningen en positiv påverkan på just lärande (Henri, 2006). 

Dessutom bidrar diskussionerna kring prognoserna i workshopsen till att nya idéer växer fram 

genom en bottom-up-process, vilket är i linje med tankar kring vad interaktiv styrning ska 

framkalla (Simons, 1995).  

 

I alla företag finns det interaktiva inslag, i varierande grad, i fråga om användningen av 

nyckeltal enligt den tänkta designen. Företag A använder dem delvis interaktivt enligt den 

tänkta designen. Nyckeltalen förmedlas inte till de anställda i den grad som det är tänkt. 

Nyckeltalen i företag A är tänkta att diskuteras även med de anställda, men i praktiken är det 

endast kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet som diskuteras med dem. I övrigt hålls alla 

diskussioner kring nyckeltalen på chef- och ledningsnivå där den interaktiva användningen är 

tydligare (jmf Simons, 1995). I företag B används nyckeltalen interaktivt genom att 

nyckeltalen, och framförallt avvikelser inom dem, diskuteras både på ledningsnivå och bland 

anställda. Diskussionerna handlar främst om att förstå avvikelserna och i det menar företaget 

att det finns mycket lärdomar att hämta. Avvikelserna används även för att rikta fokus mot det 

som är strategiskt viktigt då man diskuterar sådant som av någon anledning inte fungerar och 

som behöver ses över för att öka företagets prestation. Företaget använder även nyckeltalen till 

att jämföra dem mellan de olika enheterna i bolaget för att på så sätt öka lärandet inom 

organisationen:  
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Självklart tittar vi på vad gör den här enheten som har så extremt 

god lönsamhet och så nöjda konsulter och låg personalomsättning 

osv. vad ligger till grund för det och hur kan vi dra nytta av det 

kanske i andra bolag? Så det skulle jag nog säga att vi gör. Och det 

är ju för att utvecklas och lära oss av varandra och bli bättre helt 

enkelt. – Chef företag B 

 

På så sätt används nyckeltalen interaktivt då de används för att skapa diskussioner inom 

företaget för att öka lärandet och rikta fokus mot strategiskt viktiga faktorer, vilket är centrala 

delar av interaktiv styrning (Simons, 1995). I företag C diskuteras avvikelser generellt på chef- 

och ledningsmöten, men ibland kopplas även aktuell avdelning in i diskussionen:  

 

Vi följer upp det hela tiden och pratar om det mycket. – VD företag C 

 

Om nyckeltalet sjuktal är högre än önskat kan exempelvis företagets HR-avdelning kopplas in 

i diskussionen då de kan ha mer kännedom om vad som hänt samt hur problemet bör hanteras. 

De nyckeltal som framförallt diskuteras med de anställda är debiteringsgrad och 

beläggningsgrad. Detta då dessa två visar vad de anställda lägger sin arbetstid på. Vid större 

nyckeltal leder ibland diskussionerna till att företaget ändrar något för att komma åt problemet 

som orsakade avvikelsen. Således leder dessa diskussioner ibland till framkomst av nya mål, 

processer och/eller strategier. I och med detta använder företag C nyckeltalen interaktivt enligt 

den tänkta designen, då nyckeltalen sammantaget skapar diskussioner som leder till lärande 

(jmf Simons, 1995). I företag D är den interaktiva användningen av nyckeltalen tydlig då de 

diskuteras på diverse möten för att kunna komma fram till olika lösningar. Ett exempel på när 

diskussionerna bidrar till lösningar är i fråga om beläggningsgrad där de anställda diskuterar 

hur de ska lastbalansera arbetet: 

 

Vi ser ju här på exempelvis den här avdelningen att vi har den här 

beläggningsgraden. Det kollar vi mycket på. /../ Det är ju dels 

individuellt men även avdelningsmässigt som medarbetarsamtal vi har 

då med våra chefer. Då går man ju alltid igenom beläggningsgrad, 

uppdrag, hur ser det ut framåt osv. Har man beläggning och vad är 

prognosen egentligen? Men lika så på de här avdelningsmötena kör vi 

ju laget runt på vår avdelning om man har det fullt eller inte. Jaa, jag 

förväntar jobba 120% åt mina 2 kunder, är det någon som har lite luft 
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som man kan ta in som hjälp exempelvis och på så sätt lastbalansera. – 

Anställd företag D  

 

Utöver detta förs det dialoger kring nyckeltal för att kunna se hur stort utrymme det finns för 

företagets innovationsdagar. För att veta hur många innovationsdagar som de kan ha under året 

behövs olika nyckeltal och det är genom diskussioner som det kommer fram till vad som är ett 

rimligt antal dagar. Således används de interaktivt för att öka lärandet i hela företaget och 

möjliggöra uppkomsten av nya idéer (Simons, 1995), på så sätt har den interaktiva styrningen 

en positiv påverkan på innovation och lärande (Henri, 2006).  

 

Även i fråga om övriga styrmedel använder både företag A och C dessa interaktivt enligt den 

tänkta designen. I företag A förs det ofta diskussioner utifrån projektplanerna, de som är direkt 

involverade i projekten diskuterar planerna dagligen. Utifrån diskussionerna bestämmer de 

exempelvis vem som är mest lämpad att utföra en viss del inom projektet. I övrigt menar 

företaget att diskussionerna leder till ett ökat lärande medarbetarna sinsemellan och även till 

nya idéer som kan bredda verksamheten. Efter varje sprint utvärderas arbetet och då förs det 

diskussioner kring hur de kan förbättra och effektivisera detta. På så sätt bidrar även detta till 

ett ökat lärande. Detta visar på att företaget, som tänkt, arbetar interaktivt med projektplanerna 

för att involvera medarbetare på olika nivåer i verksamheten och öka det interna lärandet 

(Simons, 1995). Företag C använder fokusområdena för att på avdelningsnivå, mellan anställda 

och chefer, diskutera fram vilka aktiviteter de ska genomföra för att uppnå de satta målen:  

 

Som du ser, inget utav det här talar om “hur” utan det är bara “vad”. 

Det här är det bara det att vi vill: att 80 % av införande projekt ska vara 

avslutade inom 3 månader. Och sen så får teamen det här ska ni uppnå, 

hur ni ska uppnå det skapar ni aktiviteter för att göra. NKI, alltså 

nöjdkundindex, ska vara 75%. Hur vi ska få det vet inte jag, det är 

teamen som ska ta fram det. Då tog vi fram ett stort gäng Excel-ark.  

– Kvalitetsansvarig företag C 

 

Att arbeta med fokusområden menar företaget riktar de anställdas fokus mot de områden som 

är viktiga under året. Därmed finns en tydlig interaktiv användning av fokusområdena och 

aktiviteterna utifrån dessa då det förs diskussioner kring dem (jmf Simons, 1995). Det finns 

även en stor likhet med Eldrige m.fl. (2014) studie där fallföretaget genom diskussioner, och 
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därmed interaktiv styrning, kom fram till lämpliga aktiviteter för att uppnå de långsiktiga 

målen.  

 

5.2.3 Tvingande styrning 

 

Både företag A, B och C använder även budgeten tvingande enligt den tänkta designen. Precis 

som enligt den tänkta designen var det endast företag D som använde nyckeltalen tvingande. I 

företag A sätter budgeten ramar som cheferna får röra sig inom. Om dessa medel inte räcker 

till för den satta ambitionsnivån så måste styrelsen godkänna en eventuell ökad summa i 

budgeten: 

 

Räcker inte den av början av budget eller fiskalåret, så måste jag säga 

att det här räcker inte för mina ambitioner, jag vill ha mer pengar, och 

så måste styrelsen godkänna det. – Chef företag A 

 

Utifrån budgeten sätts även tidsramar som det är viktigt att de anställda håller sig inom i 

projekten. På så sätt begränsar företaget chefer och anställda att handla inom vissa ramar och 

på ett visst sätt, vilket visar på en tvingande användning (Adler & Borys, 1996). På liknande 

sätt arbetar företag B med sin budget. Även de arbetar mycket med tidsbudgetar mot de 

anställda för att hålla dem inom vissa tidsmässiga ramar. Budgeten visar även som tidigare 

nämnt vad som förväntas ske under året, vilket är något cheferna måste anpassa sig till: 

 

En budget skapar ju väldigt mycket en spelplan att vi ska uppnå de här 

sakerna, och när man vet, för min egen del som ytterst ansvarig så om 

jag uppnår budget då vet jag ju till att börja med någonstans att jag 

uppfyller liksom förväntningarna. – VD företag B 

 

Företag B använder därmed budgeten på ett tvingande sätt, för att se till att medarbetarna agerar 

på ett visst sätt (Adler & Borys, 1996). På liknande sätt arbetar företag C delvis tvingande med 

budgeten. Det är viktigt att företaget följer budgeten för att uppnå målen, men det finns även 

situationer där budgeten frångås. Detta återkommer vi till i avsnittet om möjliggörande styrning 

nedan. Dock menar företaget att budgeten är användbar då den skapar förutsägbarhet vilket är 

ett typiskt drag inom tvingande styrning (Tessier & Otley, 2012).  
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Det finns tydligt tvingande användning av nyckeltalen i företag D: 

 

Det finns ju en hel harang av nyckeltal som ska mätas, men om man 

tänker de som är resultatorienterade om jag ska vara mer korrekt så är 

det ju vinstmarginal, tillväxt, kundnöjdhetsindex och 

medarbetarnöjdhetsindex (medarbetarmotiverade index). De fyra 

mäts jag stenhårt på i min roll som hur bra jag lyckas i styrelserummet. 

Så det är dem de tittar på och ser, har vi rätt person eller ska vi skaffa 

fram någon annan. – VD företag D 

 

VD mäts stenhårt på de allra största övergripande nyckeltalen som företaget har, och om hen 

inte lyckas uppnå målen riskerar hen att förlora sin roll. Detta visar på att styrmedlet används 

för att tvinga fram ansträngning (Adler & Borys, 1996). 

 

Hos företag C används även fokusområdena på ett tvingande vis, i enlighet med den tänkta 

designen av dessa. Det är ledningen som bestämmer dessa utifrån målen de får från styrelsen 

och det är utifrån fokusområdena som avdelningarna får diskutera fram aktiviteter. De är 

således tvingande att hålla sig inom dessa områden vilket visar på att företaget begränsar de 

anställda till detta med hjälp av tvingande styrning (Adler & Borys, 1996).  

 

5.2.4 Möjliggörande styrning  

 

Företag C var det enda av företagen där det fanns en möjliggörande tänkt design av budgeten, 

och företag D som är det enda företaget som ämnar använda prognoser istället för budget 

använder sig utav den möjliggörande till viss del i enlighet med den tänkta designen. Däremot 

kunde vi även identifiera en viss möjliggörande användning av budgeten i företag A. I företag 

A kommuniceras det ut i företaget hur det går ekonomiskt en gång i månaden utifrån 

budgetavstämningen. Detta menar företaget är för att öka de anställdas förståelse för hur det 

går för företaget som helhet. Detta kan därmed ses som något företaget gör för att öka den 

globala transparensen (Adler & Borys, 1996). I företag C innefattade den tänkta designen att 

företaget medvetet inte ville involvera sina anställda i budgeten då de ansåg att det kunde 

upplevas hämmande. Det visade sig att företaget inte heller involverar de anställda i 

budgetarbetet, vilket därmed bekräftar att företaget vill främja en mer möjliggörande bild av 

budgeten hos de anställda. Detta då de vill undvika att minska de anställdas glädje och 
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engagemang vilket tvingande styrning ofta orsakar (Adler & Borys, 1996). Ytterligare en 

möjliggörande aspekt i budgeten är den som nämndes kort i avsnittet om tvingande styrning 

ovan, nämligen att företaget inte detaljstyr budgeten och är flexibla att strukturera om denna 

för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter som uppenbarar sig under året: 

 

Men man behöver kanske inte lägga ner hur mycket tid som helst på 

detaljerna i budgeten för det är mer i stora drag. /…/ På övergripande 

nivå så är det ju att, för det första så gäller det att ha koll så man ser att, 

oj nu händer det någonting. /…/ Om vi ska göra en satsning för något 

så måste ju den in i budgeten. Och då kanske du satsat mindre på något 

annat just det året, eller vad det nu kan vara. Om du inte får ta en 

jättesatsning, om du kanske behöver lyfta kompetensen på hela bolaget 

till exempel om det skulle behövas, då kostar ju det. Både tid och 

pengar. Och då måste det hämtas hem på något annat sätt. – VD företag 

C 

 

Detta ser vi som ett exempel på den flexibla aspekten i möjliggörande styrning (Adler & Borys, 

1996). I fråga om transparens skapar cheferna och ledningen en helhetsförståelse hos de 

anställda i företag D när de öppnar upp för diskussion kring prognoserna. Ytterligare en faktor 

som i praktiken bidrar till en ökad helhetsförståelse i företaget är att det under de olika mötena 

diskuteras vilka utmaningar som den egna avledningen står inför men även de andra 

avdelningarna har framför sig. Detta ser vi som tydliga indikationer på att företaget arbetar med 

intern transparens (Adler & Borys, 1996; Ahrens & Chapman, 2004) och global transparens 

(Adler & Borys, 1996). 

 

Samtliga företag arbetar möjliggörande med nyckeltalen enligt den tänkta designen. Företag A 

mäter tid för de olika uppgifterna (tasks) som de sätter upp inom projekten för att de anställda 

ska kunna prioritera sin tid och strategiskt planera sin arbetsgång. Dessa fungerar således som 

ett stöd för de anställda och hjälper dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt, vilket 

därmed är ett exempel på möjliggörande styrning (Adler & Borys, 1996). Tanken med att bryta 

ner nyckeltalen på avdelningsnivå är att skapa en större förståelse hos de anställda för hur deras 

prestationer påverkar helheten. Däremot verkar detta inte fungera som planerat då den anställde 

vi intervjuade inte var speciellt bekant med företagets nyckeltal:  
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Det är inget jag känner till. – Anställd företag A 

 

Dock menade den anställde att den ändå fick en bra helhetsförståelse på grund av att företaget 

går igenom hur det ser ut ekonomiskt samt att det förs dialoger om vilken status alla projekt 

har. Att bryta ner nyckeltalen på avdelningsnivå verkar däremot ha skapat fler fördelar på 

chefsnivå då det blir tydligt för dem hur deras avdelning påverkar helheten. På chefsnivå har 

detta därmed ökat den interna transparensen (Adler & Borys, 1996). På de anställdas nivå har 

den snarare handlat om faktorer som ökat helhetsförståelsen och därmed ökat den globala 

transparensen (Adler & Borys, 1996). Företag B skickar ut veckobrev från chefer och ett VD-

brev en gång i kvartalet med information om hur det går ekonomiskt för företaget utifrån 

nyckeltalen. Detta är för att skapa delaktighet och engagemang hos de anställda, då företaget 

menar att ju mer insatta de anställda är desto bättre kan de utföra sitt arbete. Detta är ett tydligt 

exempel på hur företaget arbetar med möjliggörande styrning. I kombination med de olika 

breven håller företaget även möten en gång i månaden där de går igenom bolagets status. Detta 

för att hålla de anställda uppdaterade och öka deras helhetsförståelse. Det är därmed ett 

exempel på hur företaget arbetar för att öka den globala transparensen (Adler & Borys, 1996). 

Ett annat exempel är att företaget enligt den tänkta designen vill skapa en positiv känsla hos 

medarbetarna och väljer därför snarare nyckeltal med en positiv klang. Detta hänger i 

användningen ihop med att företaget inte vill trycka för hårt på den anställda med mått som 

debiteringsgrad utan hellre arbetar med de positiva bitarna för att skapa bra resultat: 

 

Utan då försöker vi snarare jobba med, alltså mot medarbetare, positiv 

feedback, coaching, och fokusera på dom bitarna för att skapa bra 

resultat. – VD företag B 

 

Detta tydliggör att företaget vill arbeta möjliggörande mot de anställda (Adler & Borys, 1996). 

Företag B använder nyckeltalen på enhetsnivå för att öka de anställdas helhetsförståelse vilket 

företaget anser är viktigt för att de anställda ska förstå varför ledningen fattar vissa beslut, vilket 

är ytterligare ett exempel på hur företaget arbetar med global transparens (Adler & Borys, 

1996). Vid större förändringar har det även varit viktigt för ledningen att tydligt kommunicera 

syftet med förändringarna för att de ska mottas positivt hos de anställda. Något som däremot 

inte fungerar som den tänkta designen i företag B är nyckeltalet nyckelkunder. Detta används 

inte av de anställda för att prioritera mellan kunder och fungerar således inte som ett stöd för 

dem, som det är tänkt. Sammantaget finns en hög grad av möjliggörande styrning i företag B 
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då de är måna om att behålla engagerade anställda och inte begränsa dem med för hård styrning 

(Adler & Borys, 1996). För företag C är det viktigt att inte belasta anställda med minsta lilla 

avvikelse i nyckeltalen, åtminstone i de fall som avvikelsen inte har någon större betydelse. 

Detta då företaget, likt företag B, vill behålla en positiv känsla och inte påpeka negativa siffror 

i onödan. I kombination med detta är transparens en viktig faktor i företaget, och det är därmed 

viktigt att visa både när det går bra och när det går mindre bra:  

 

Jaa, man behöver ju naturligtvis få reda på om det går dåligt, då måste 

man ju veta det. Går det bra är det samma sak. Så man summerar ju vad 

som händer liksom. Men att en siffra där är dålig eller så, det är ju inte 

något vi behöver få panik över och sprida ut. – VD företag C 

 

Detta tyder på att även företag C arbetar med möjliggörande styrning då de vill att deras 

medarbetare ska vara engagerade och ha en positiv känsla (Adler & Borys, 1996). Företag D 

arbetar med möjliggörande styrning genom att diskutera fram antalet 

kompetensutvecklingsdagar som ska vara per år med hjälp av nyckeltal. Under dessa dagar är 

anställda inkluderade i att forma sina egna arbetsuppgifter då de själva får välja vilket område 

de vill utveckla sin kunskap inom, delaktighet är ett av kriterierna för just möjliggörande 

styrning (Adler & Borys, 1996): 

 

Vi har ju något som kallas Brain Days, det är dedikerade 

kompetensutvecklingsdagar och det har vi, jag tror det är fyra gånger 

om året. Där får alla medarbetare på hela bolaget vara med och i vissa 

fall bjuder vi även in kunder. Då är det ju typexempel på hur vi 

verkligen främjar innovation genom att dels låta medarbetarna utveckla 

sin kompetens i ett valt område, men dedikera den tiden till att arbeta 

med innovativ teknik eller innovativa lösningar. – VD företag D  

 

Dessa kompetensutvecklingsdagar främjar således kreativiteten i företaget vilket är ytterligare 

ett möjliggörande kriterium (Tessier & Otley, 2012). Utöver detta hjälper diskussioner kring 

nyckeltalen de anställda att forma sina arbetsuppgifter på bästa sätt, vare sig det gäller att lägga 

upp personliga mål för kunder eller om det gäller att anpassa sin beläggning utifrån 

avdelningens behov då det finns möjlighet att ta hjälp om man är för högt belagd och vice 
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versa. Det grundar sig i den transparenta kulturen som företaget har och att det ska finnas en 

öppenhet om att be om hjälp.  

 

I fråga om de övriga styrmedlen används de möjliggörande i både företag A och C som enligt 

den tänkta designen. I företag A används projektplanerna precis som tänkt. De diskuteras och 

används dagligen av dem som är direkt involverade i projekten, samt gås igenom med hela 

företaget vid vissa tillfällen för att öka samtligas förståelse för helheten. Detta ökar därmed den 

globala transparensen i företaget (Adler & Borys, 1996). I företag C används fokusområdena 

och aktiviteterna möjliggörande. Alla dokument kopplade till fokusområdena och aktiviteterna 

finns på intranätet för att samtliga anställda ska kunna ta del av dessa och på sätt förstå 

verksamheten och dess utmaningar ordentligt. När dokumenten uppdateras går man igenom 

dem på möten för att hålla alla anställda uppdaterade. Detta är därmed för att öka den globala 

transparensen (Adler & Borys, 1996). När aktiviteterna diskuteras fram på varje avdelning 

uppmuntras de även komma på idéer åt andra avdelningar. Detta menar företaget är möjligt 

just eftersom det finns en stor förståelse för övriga avdelningar inom företaget. Det visar på att 

det finns en hög grad av global transparens inom företaget (Adler & Borys, 1996). Att det finns 

en så pass tydlig koppling från företagets övergripande mål till avdelningarnas aktiviteter gör 

att den interna transparensen ökar:  

 

Så då har du ju alltså från personen, avdelning, bolag som påverkar 

resultatet, och då hänger de ju ihop. Så att om jag gör den här aktiviteten 

så kommer det bidra till resultatet högst upp. Så att det ska bli tydligare, 

att det jag gör påverkar. – VD företag C 

 

Detta då det blir tydligt vad de anställda på varje avdelning kan göra för att bidra till företaget 

som helhet (Adler & Borys, 1996).  

 

5.3 På vilket sätt uppfattas styrsystemen? 

 

5.3.1 Budget och prognos 

 

Budgeten i företag A är mer tänkt för chefer och ledning och detta speglas i respondenternas 

uppfattningar kring budget. Den anställde i företag A uppfattar tanken med budget som positivt 

då den hjälper till att strukturera upp hur pengarna ska användas vilket på så sätt skapar en viss 
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trygghet i och med att man planerar för framtiden. Dock är hen själv inte speciellt involverad i 

budgeten: 

 

För mig handlar det inte så mycket om budget. För mig handlar det om 

att leverera till kunden. Så då tänker jag inte så mycket på vad det kostar 

för oss eller vad betalar kunden för det här. Så för det mesta så finns 

den bara där, jag vet ju att den finns där, men jag tar inte hänsyn till den 

så mycket. Det jag försöker fokusera på är att leverera. – Anställd 

företag A 

 

De anställda är med och rådgör i frågor kring hur lång tid vissa uppgifter bör ta för att cheferna 

ska kunna sätta rimliga budgetar. Dock uppfattar hen att det är svårt att estimera vad som är en 

rimlig tid och anser på så sätt att det är svårt att sätta en bra budget. Dessutom förändras 

projekten ofta under projektets gång och drar exempelvis över tidsmässigt vilket förändrar 

budgeten vilket gör att hen upplever att den ursprungliga budgeten relativt ofta blir meningslös. 

Det är i övrigt stort fokus på att hålla tidsplanerna, vilket påverkar den anställde mycket. Detta 

tyder på att den anställde inte upplever att budgeten är något som stöttar hen, och därmed inte 

som möjliggörande, utan snarare som något tvingande som begränsar hen. En annan aspekt 

som den anställde lyfte var att hen upplevde det som märkligt att företaget inte lyckas hålla 

budgeten eftersom de hela tiden gör förluster. Utifrån intervjuer med chef och VD från samma 

företag blir det dock tydligt att förlusterna är budgeterade sådana för att man ska kunna växa 

och ta marknadsandelar. Här ser vi därmed en tydlig brist i kommunikation. Ledningen menar 

att de kommunicerar hur det går för företaget för att skapa helhetsförståelse, och därmed för att 

öka den globala transparensen, men har uppenbarligen misslyckats att kommunicera att detta 

är planerade förluster. Något som har tanken att vara möjliggörande upplevs därmed som 

otydligt och sammantaget av den anställdes uppfattningar mer åt det tvingande hållet (Adler & 

Borys, 1996).  

 

Chef och VD i företag A upplever budgeten mer på ett möjliggörande sätt (Adler & Borys, 

1996).  VD:n upplever att budgeten är ett bra stöd i hur de interna resurserna ska fördelas. Hen 

arbetar mycket med denna och ser den som ett relevant styrmedel för företaget. Chefen 

upplever att budgeten skapar tydlighet och trygghet kring vad som ska göras och vilka ramar 

man har att röra sig inom: 
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Jag gillar det. Men sen så vet jag att, eller jag skulle tro att andra delar 

tycker det är lite jobbigt och att man hellre hade liksom kört lite från 

höften. Så det har varit lite friktion om leveranser där man tycker att fan 

vi redovisar ju ordentligt. Men styrelsen vill se en mer formell 

resursbeläggning. Så det har väl knorrats lite. Men jag har alltid gillat 

väldigt tydliga mål så att jag vet om jag kan överträffa dem. Så man är 

lite olika lagd kanske. – Chef företag A  

 

I företag B finns det delvis blandade upplevelser i arbetet med budgeten. VD:n i företag B 

uppskattar att kunna konkretisera året med en budget och har en positiv bild av att arbeta med 

budget: 

Jag tycker att det är ganska så bra. Eller jag tycker att det är bra. Av 

olika aspekter som jag nämnde. – VD företag B 

 

Hen menar dock att det ofta blir avvikelser i budget, vilket gör den är mest användbar i början 

av året. Även chefen i företag B har en positiv bild av budgeten och menar att den skapar bra 

tydlighet och struktur i företaget. Chefen poängterar även faktumet att de följer upp budgeten 

med prognoser, vilket enligt hen ökad användbarheten av budgeten inom den föränderliga 

bransch företaget verkar inom: 

 

Jag tycker att det fungerar bra. Jag ser inte riktigt varför man inte skulle 

ha budgetprocessen. Jag tror det skulle vara svårt att följa upp 

verksamheten om man inte använde sig av budget. Sedan är det ju en 

föränderlig bransch och en föränderlig verksamhet, så därav är ju 

prognosarbetet och prognoserna ett bra komplement till budgeten 

naturligtvis. För det är klart att det ändrar sig och förändrar sig under 

ett år. – Chef företag B 

 

Ytterligare en aspekt som både VD:n och chefen i företag B tog upp var att de anser att företaget 

borde börja arbeta med rullande tolv månader både på budget och nyckeltal. Chefen menar att 

detta skulle hjälpa företaget att se trender framåt och agera på dessa, speciellt nyckeltal rörande 

anställda, exempelvis hur man får dem att stanna på företaget. I samband med detta lyfter VD:n 

även en problematik hen upplever med budgetarbete. Hen menar att en risk med budgetar är 

att de kan hämma utvecklingen i den dagliga verksamheten om man blir för bekväm när man 

ligger i linje med budgeten. Budgeten blir då som en form av bromskloss. Det finns i och med 
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detta en antydan till att VD:n, och delvis chefen, till viss del ifrågasätter budgetarbetet. I övrigt 

upplever samtliga respondenter i företag B att budgeten skapar trygghet då det blir tydligt hur 

det går för företaget och vart man vill. De anställda är begränsat insatta i budgeten då ledningen 

förutsätter att den inte är intressant för dem. Däremot har den anställde en önskan att få ta del 

av mer information gällande hur det går ekonomiskt för företaget och huruvida, och till vilken 

grad, målen uppfylls. Detta grundar sig i att den anställde upplever att det är viktigt när man 

som anställd styr mycket över sin egen tid att vara insatt i hur det går ekonomiskt för att veta 

hur man ska prioritera sin tid. Hen menar även att de anställda troligtvis skulle kunna bidra 

med lösningsförslag och idéer om de involverades mer. Den anställde tror att det troligen skulle 

vara tärande att ta del av om det gick dåligt för företaget, men tror ändå på den transparensen. 

 

Även i företag C finns det delvis blandade åsikter om budgeten.  VD:n i företag C menar att 

budgeten är bra att ha för att ha koll på vad som ska ske under året, men upplever att det inte 

är lönt att lägga ner alltför mycket tid på den då det inte går att detaljstyra på så lång 

tidshorisont. Budgeten är mer till för att se vilka ramar man har att röra sig inom och vad som 

ska ske under året, exempelvis utbyte av teknik eller stora kompetenssatsningar. Detta upplever 

VD:n att budgeten är ett bra verktyg för. I och med detta menar VD:n att budgeten behöver 

kompletteras med prognoser för att man ska kunna se vart verksamheten och resultatet kommer 

landa. Tillsammans skapar dessa två en stor trygghet och tydlighet. Om man håller sig i 

närheten av budgeten och prognoserna visar positiva resultat, kan man vara trygg i att 

verksamheter går som den ska. Även åt andra hållet, visar prognoser på stora avvikelser ger 

det en varningsklocka att agera på. VD:n menar sammantaget att budgeten är ett stort stöd i 

hens arbete, vilket visar på en möjliggörande uppfattning (Adler & Borys, 1996). 

Kvalitetsansvarige på företag C menar att budgeten är ett förlegat styrmedel och föredrar att 

arbeta med prognoser istället. Detta då hen menar att budgeten bara baseras på gissningar: 

 

Budget är ofta, tycker jag, en sorts glädjegrej som baseras på nånting 

man inte vet i alla fall. – Kvalitetsansvarig företag C 

 

Det som ändå ses som positivt med budget är att det ger något att ställa prognoserna mot vilket 

skapar en viss förutsägbarhet då de går att se om verksamheten är på rätt väg eller om det 

behövs åtgärder. I kombination med prognoser ses budgeten därmed som möjliggörande till 

viss del (Adler & Borys, 1996), men inte på egen hand.  

 



 

 

80 

Budget i traditionell mening frångås i företag D allt mer då det finns en gemensam syn på att 

budget inte är av nytta. I företaget anses budgeten vara förlegad, inte så verklighetstrogen och 

tappar sin koppling till företagets situation ju längre in på budgetåret som man kommer. 

Dessutom upplevs den inte som särskilt hjälpsam: 

 

Budget blir ju också väldigt konstigt ibland. /…/ En sak som budgeten 

skapar i min värld är passivitet. För för många blir budgeten en “det är 

det här vi ska göra” det blir en aktivitetslista. Man har tappat varför, och 

varför är jätteviktigt. Det står här att en säljare ska in i april. då 

exekverar jag det även om det inte är rätt tajming. Så ni hör på mig att 

jag inte tror så mycket på budget. – VD företag D  

 

Både VD och den anställde i företaget som intervjuades uttryckte mer negativa känslor kring 

budgeten och upplevde den mer som förlegad då den ofta efter några månader in på året inte är 

situationsanpassad och anger saker som det inte är läge på. Genom att budgeten exempelvis 

anger att ett x antal personer ska anställas i y månad, trots att det kanske egentligen behövs 2x 

antal personer samma månad upplever VD att den tvingar på en handlingar som inte är lämpliga 

just i den situationen och påverkar således hur man ska tänka. Budgeten som är ett klassiskt 

diagnostiskt styrmedel menar att skapa struktur och trygghet då brukaren av budgeten vet vad 

som ska förväntas av denne (Marginson & Ogden, 2005) vilket det i företag D kan konstateras 

inte stämmer. Istället för att bidra med tydliga förväntningar (Simons, 1995) och säkerhet i hur 

situationer ska hanteras (Ahrens, 2005) har budgeten blivit ett medel för passitivitet, frustration 

i att den begränsar handlingar och därmed negativt upplevd i företag D. Något som däremot 

inbringar trygghet och tydlighet i hur situationer ska hanteras (Ahrens, 2005) är prognoser som 

nyligen har inrättats istället för budget i företag D. Prognoserna upplevs vara av nytta i företaget 

då de är mer uppdaterade till dagsläget och innebär att det snabbare kan ageras på:  

 

Jag tänker mig att prognoser är av mer nytta. Det tror jag. Det blir mer 

användbart, för du har ju ingen användning av en gissning du gjorde för 

ett år sen kontra vad du vet just nu och så här ser sanningen ut idag. Jag 

kanske förenklar det hela, men så ser jag på det faktiskt. – Anställd 

företag D  

 

Prognoserna upplever VD främjar innovation och självständighet, vilka är kvalitetskriterier för 

den strategi (Fombrun & Wally, 1989) som företaget tillämpar. Hen upplever även att 
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prognoser främjar kreativitet vilket är ett tydligt möjliggörande inslag (Tessier & Otley, 2012). 

Dessutom upplevs prognoserna i företaget som mer aktiva än budget och möjliggör för 

snabbare och aktiva situationsanpassade beslut efter behovet som finns, vilket är ett tecken på 

att prognoserna upplevs som mer flexibla vilket är ytterligare ett möjliggörande kriterium 

(Adler & Borys, 1996). Den anställde i företaget upplever även att prognoserna till viss del 

förmodligen används till att säkerställa att de anställda uppnår företagsmålen, vilket visar på 

inslag av upplevd tvingande styrning (Adler & Borys, 1996). Dessutom har den anställde i 

fråga om budget och prognoser vid vissa tillfällen upplevt de som negativa eftersom det vid ett 

tillfälle gjordes en satsning i bolaget med en budgeterad förlust, vilken inte kommunicerades 

ut:  

 

Det hade känts mer ärligt om inte annat om man hade gått ut med väldigt 

tydlig info från början, att nu kommer vi göra den här satsningen här 

och ekonomiskt innebär det x och y, och vi har en planerad uppföljning 

det här kvartalet eller vad det nu kan vara. Men hade man haft den 

informationen från början hade man nog varit mer med på båten, sen 

hade det nog funnits åsikter om att, varför ska vi göra den här typen av 

satsning och det här rimmar inte alls vad jag tycker att vi håller på med 

och så. Men nu blev det ju snarare att saker hände lite över vårt huvud, 

och sen sipprade ner info och man visste inte riktigt vad är sagt och inte 

sagt. – Anställd företag D  

 

De anställda fick information kring att det var en planerad förlust först i efterhand vilket 

orsakade en del problem vilket kan kopplas till VD:ns upplevelse om att det skapar problem i 

att visa allt för mycket siffror. Det som kan konstateras här är inte att det är uppvisandet i sig 

som orsakar problem och negativa upplevelser, utan det är snarare den bristande 

kommunikationen och förståelsen som orsakar det. De anställda gav då feedback och krävde 

mer information om vad som händer i företaget, vilket den intervjuade anställde upplever att 

de har gått gehör för då de idag arbetar allt mer med tydligare kommunikation. Dock uttrycker 

VD att hen upplever att de ändå inte arbetar tillräckligt mycket i dagsläget med att arbeta med 

att kommunicera ut saker för att skapa en helhetsförståelse. Hen menar att detta beror på att det 

är svårt att hitta en balans mellan tid och förståelse då förändringar tar tid att förankra en 

förståelse för.  
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5.3.2 Nyckeltal 

 

I företag A upplever VD:n och chefen arbetet med nyckeltalen som positivt och möjliggörande, 

medan den anställde har en lite mer negativ bild av detta. VD:n i företag A menar att 

nyckeltalen hjälper till i arbetet och fyller sitt syfte, mer specifikt anser hen att nyckeltal 

underlättar i arbetet, särskilt i hens roll som VD i fråga om nyckeltal som styrmedel då de ger 

en omedelbar blick över målen de har satt upp som viktiga. Det enda praktiska problemet som 

uppstått med nyckeltal enligt VD:n är att de har skapat mer administration och mer overhead-

kostnader som ska beaktas i kalkylerna. Även chefen i företag A är positivt ställd mot 

nyckeltalen. Detta då hen menar att de skapar en bra förståelse för hur de olika avdelningarna 

fungerar. Chefen upplever det även som positivt att det finns tydliga mål att arbeta för. Den 

anställde i företag A uttrycker att den inte känner till de fyra övergripande nyckeltalen på 

bolagsnivå och att det inte är någonting som kommuniceras ut rent konkret i fråga om faktiskt 

satta förväntningar och måluppfyllelse. Det som kommuniceras ut är vad som görs i företaget 

och ibland pratas det om vilka mål som finns. Den anställde menar dock att hen skulle uppleva 

det som positivt att få ta del av nyckeltalen och hur väl de uppfylls:  

 

Det vore ju kul att se det mer konkret i en skala liksom att så här bra 

har vi faktiskt varit utifrån våra förväntningar. Men något sånt har jag 

inte sett. – Anställd företag A 

 

Den anställde poängterar även att hen inte uppskattar att behöva lägga tid på annat än att 

utveckla teknik, exempelvis att registrera tid på projekt. Trots detta förstår hen vikten av att 

göra det då detta är något som har förmedlats tydligt till de anställda. Den anställde har därmed 

en mer negativ uppfattning av nyckeltalen.  

 

Även i företag B finns olika upplevelser av arbetet med nyckeltalen. Både VD:n och chefen i 

företag B upplever arbetet med nyckeltalen positivt. Chefen menar att nyckeltalen på ett enkelt 

och tydligt sätt visar hur det går och har gått för företaget. Samtliga respondenter i företag B 

upplever att nyckeltalen skapar trygghet då det blir tydligt vart företaget står:  

 

Så att nyckeltalen skapar ändå en viss tydlighet och trygghet. – VD 

företag B 
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 VD:n i företag B menar att de presenterar nyckeltalen, och framförallt avvikelser inom dessa, 

för de anställda på en grundläggande nivå. Däremot upplever den anställde att företaget borde 

bli bättre på att följa upp, trots att de anställda delvis involveras i att diskutera och analysera 

nyckeltal och avvikelser inom dessa: 

 

Där kan jag tycka att det är intressant att se en koppling mellan 

nyckeltalen eftersom de ändå har presenterat de och pratat om 

liksom det här vill vi uppnå, då kan det vara intressant att se hur 

ligger vi till då mot då målen. – Anställd företag B 

 

Det finns därmed samma typ av problematik kring nyckeltalen som med budget i företag B. 

Återigen poängterar den anställde att det troligen skulle vara tärande att ta del av om det gick 

dåligt för företaget, men hen tror ändå på den transparensen. Vidare uppskattar och värdesätter 

den anställde nyckeltal som medarbetarindex, men menar att det känns svårt att mäta saker som 

”lyckliga medarbetare” som är ett nyckeltal i företaget. På samma sätt som i budgeten upplever 

VD:n och chefen att företaget borde arbeta med rullande tolv månader med nyckeltalen. Detta 

för att inte fastna i ett kalenderår utan att hela tiden kunna blicka ett år framåt och se vart 

företaget ska vara då.  

 

Både VD:n och den kvalitetsansvarige i företag C har positiva upplevelser av arbetet med 

nyckeltalen. VD:n i företag C upplever att nyckeltalen fungerar som ett bra stöd och att det 

hjälper hen att få en övergripande koll på företaget:  

 

Det är ett sätt för mig att få övergripande koll. Det fungerar som ett 

stöd för mig. – VD företag C 

 

Det skapar även trygghet att kunna följa trender för att se hur företaget presterar över tid. Även 

företagets kvalitetsansvariga upplever endast fördelar med arbetet med nyckeltalen. Detta då 

det skapas en trygghet i att kunna följa upp verksamheten och säkerställa att man uppnår målen. 

Hen upplever det även personligen som positivt att styras och ha tydliga mål: 
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Ja det tror jag. Jag tycker det. Men det är nog från person till person 

att… jag tror att en människa behöver nån typ utav styrning, man 

behöver en målbild, och man behöver kunna mätas, alla vill ju vara 

duktiga. – Kvalitetsansvarig företag C 

 

Företag D skiljer sig någorlunda i upplevelser kring nyckeltal då den transparenta, 

möjliggörande, och interaktiva designen och användningen av de i större utsträckning ger 

utslag till negativa upplevelser: 

 

Så det skapar ändå problem att visa siffror och vi har haft 

jättemycket diskussioner under tre års tid, vågar vi släppa de här 

siffrorna? För vi är ändå överens, vi har principer som ska vägleda 

oss i ledningsgruppen, det var faktiskt ett av de första mötena vi 

hade, då pratade vi om hur viktigt det var med transparens. Men det 

har vi längs vägen stött på minor ibland. Att visa siffror utan att 

berätta hur de ska tolkas är jätteproblematiskt och vi är så snabba 

och alla vill bara få, du vet instagram/snapchat, jag vill fatta det här 

på två minuter för jag har inte tid med mer. Jag vet inte vad jag ska 

tycka om det helt ärligt. – VD företag D  

 

Även om företaget har diskuterat och varit transparenta med nyckeltalen så uppstår det ändå 

problem, det diskuteras inte tillräckligt vad syftet är vilket gör att det blir mer av en negativ 

upplevelse kring dem:  

 

Jag tycker att nyckeltal är positivt, så länge det finns ett tydligt 

uttalat syfte. Finns det inte det riktigt, eller en tydlig uppföljning 

varför man har det, då känns det ju lite sådär. Men har man som vi 

pratade om nu nöjdkundindex tydligt syfte med det. För just det är 

ju ett exempel där det varit två syften. /…/Men det har varit lite 

dubbla syften och där har det varit lite otydligt då, och man har känt 

lite att vad är vitsen då, eller inte. – Anställd företag D  

 

Från den anställdes sida har det känts menings- och syfteslöst med vissa av de nyckeltal som 

finns. Detta menar hen beror på att syftet med nyckeltalen inte diskuteras på mötena, utan att 

de endast presenteras och diskuteras på andra vis. Därför upplever hen även att det är otydligt 
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hur företagsstrategin är kopplad till nyckeltalen. Det är just via kommunicering av styrsystems 

syften och transparens som chefer och ledning kan främja en möjliggörande och mer positiv 

upplevelse hos anställda (Ahrens & Chapman, 2004; Mahama & Cheng, 2013), något som det 

trots design och försök till möjliggörande och interaktiv användning inte har lyckats med i 

företaget. Dessutom upplever hen att nyckeltalen är förlegade och inte passar så bra för den 

bransch som de verkar inom. 

 

5.3.3 Övriga styrmedel  

 

I företag A finns en gemensam positiv bild av arbetet med projektplanerna. Den anställde 

menar att projektplanerna är det som definierar projekten och på så sätt är de väldigt styrande, 

men hen upplever sig inte inlåst eller begränsad av dem. De upplevs snarare som stödjande och 

den anställde har en positiv upplevelse. Även chefen på företaget menar att det är positivt att 

kunna förtydliga vad som gäller inom ett projekt då det involverar medarbetarna och får dem 

medvetna om vilka ramar verksamheten har inom projekten. Hen menar också att det är ett bra 

sätt att få de anställda att komma med bra idéer kring hur man kan utföra projekten på ett bättre 

sätt eller utveckla nya tekniska lösningar för att lösa kunders problem. Projektplanerna har varit 

ett bra hjälpmedel att gå från att vara ett företag som utvecklar nytänkande teknik på känsla till 

att utveckla nytänkande teknik för att hjälpa kunder: 

 

Man kan liksom inte bara YOLO-koda – Chef företag A 

  

Inom företag C finns det en gemensamt positiv bild av arbetet med aktiviteter utifrån 

fokusområden. VD:n i företag C beskriver att det inte alls har varit något motstånd kring 

införandet av aktiviteter utifrån målen då de anställda upplever att det hjälper dem i deras arbete 

och att det skapar en struktur som har saknats tidigare. Även om VD:n själv inte är involverad 

i arbetet med aktiviteterna är det ändå hen som följer upp dessa. Detta upplever hen som positivt 

då hen därmed håller sig uppdaterad hur det går med dessa. Även detta skapar en trygghet då 

VD:n i och med uppföljningen vet hur det går. VD:n upplever det dessutom som positivt att de 

är de anställda själva som utvecklar aktiviteterna då de är de verkliga experterna inom sina 

områden. Även den kvalitetsansvarige upplever det som positivt att arbeta med aktiviteter 

utifrån fokusområdena då det är ett bra sätt att involvera de anställda i verksamheten och dess 

mål.  

 



 

 

86 

6. Diskussion och slutsats 

 

6.1 Diskussion 

 

Utifrån analysen blir det tydligt att samtliga fallföretag har valt att använda flera olika 

styrsystem i sin interna styrning för att hantera motstridigheterna i tillväxt och 

kostnadskontroll. Budget och nyckeltal är styrmedel som samtliga fallföretag arbetar med, även 

om det finns tendenser i framförallt företag D att överge budget som styrmedel. Att företagen 

väljer att kombinera flera olika styrsystem är för att kunna rikta olika fokus på olika delar och 

på så sätt hantera den föränderliga marknaden de verkar på. Ytterligare en framstående faktor 

för överlevnad på en föränderlig marknad bland samtliga företag är deras arbete med 

innovation. På en strategiskala drar företagen snarare åt en kvalitetsstrategi som främjar tillväxt 

såsom Fombrun och Wally (1989) beskriver det. Detta då samtliga arbetar mycket med 

innovation och inte är främmande att ta risker, även om det är i olika grad i företagen. Det är 

därmed viktigt för företagen att deras styrsystem är tillräckligt flexibla för att tillåta innovation. 

Samtliga företag framhöll även vikten av att ha kontroll över verksamheten och dess kostnader 

för att säkerställa lönsamhet, förutom företag A som för tillfället inte har ett krav att vara 

lönsamma. Däremot är kostnadskontroll lika viktigt för dem då de dels vill säkerställa ett 

effektivt resursutnyttjande och dels kunna arbeta mot att bli lönsamma om något år.  

 

På en övergripande strategisk nivå var även detta den största skillnaden mellan fallföretagen. 

Företag B, C och D har krav från ägare och styrelse att vara lönsamma och växa, men tillväxten 

behöver inte vara så pass kraftig att företaget behöver göra avkall på lönsamheten. Det finns 

även ett tydligt långsiktigt tänk i dessa tre företag där man planerar att arbeta på liknande sätt 

framöver. Företag A däremot har en helt annan inställning och befinner sig just nu i en period 

där de ska växa oerhört mycket och ta stora marknadsandelar. Detta kostar företaget extremt 

mycket, vilket är anledningen till att de ännu inte kan vara lönsamma. I företag A finns det en 

tydlig strategi att så småningom börja arbeta med de marknadsandelar man har och göra dem 

lönsamma. Detta är därmed tydliga exempel på skillnader mellan företag B, C och D som 

arbetar mer ambidextert (March, 1991) med sin strategi, kontra företag A som arbetar mer 

cykliskt (March, 1991) med sin strategi. Denna stora skillnad ser vi som en möjlig anledning 

till att det finns skillnader i hur företagen arbetar med den interna styrningen, vilket vi 

återkommer till nedan.  
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För att återkomma till början av diskussionen så använder samtliga fallföretag flera typer av 

styrsystem. Varje system designas och används dessutom på flera olika sätt för att företagen 

ska kunna hantera de motstridiga intressena som finns i att vilja växa och kontrollera kostnader 

samtidigt (Ahrens & Chapman, 2004; Brown & Eisenhardt, 1997; Ekström, 2018; Simons, 

1995). Det skiljer sig dock hur mycket fokus respektive företag lägger på respektive typ av 

styrning inom varje styrsystem. Samtliga företag lägger större fokus på det diagnostiska än det 

interaktiva i fråga om budget. Grundanvändningen i budgeterna är diagnostisk hos samtliga 

och det är endast vid större avvikelser som användningen blir interaktiv. I fråga om budget ser 

vi även att företagen snarare använder dessa för att kontrollera kostnader, oavsett om det är för 

att garantera lönsamhet (företag B, C, D) eller för att säkerställa effektiv resursanvändning och 

möjliggöra framtida lönsamhet (företag A). Företag A som är det mest innovativa och 

risktagande av fallföretagen är det företag med lägst grad av interaktiv tänkt design av 

budgeten, dessutom använder de inte budgeten interaktivt över huvud taget. Detta blir därmed 

motsägelsefullt till Henri (2006) som menar att ett för stort fokus på diagnostisk styrning kan 

hämma innovation och risktagande.  

 

I fråga om nyckeltal är fördelningen mellan diagnostiskt och interaktivt jämnare, både i fråga 

om design och användning. Nyckeltalen har även en mer inbyggd interaktiv funktion, och de 

används inte endast interaktivt vid avvikelser, utan mer kontinuerligt. En möjlig anledning som 

vi ser till detta är att en interaktiv användning av nyckeltalen kompenserar för den diagnostiska 

användningen av budgetarna, som används mer kontrollerande, för att främja tillväxt. Detta 

gäller för samtliga företag förutom företag A som även här har en svag interaktiv användning. 

Att företag A lägger större vikt på den diagnostiska användningen av både budget och nyckeltal 

beror troligtvis på att de arbetar mer cykliskt med strategi och att de därmed i denna fas, när de 

ska växa kraftigt och ta nya marknadsandelar, behöver lägga mest fokus på att mäta och stämma 

av att allt går enligt plan. När de sedan ska göra företaget lönsamt och ta tillvara på 

marknadsandelarna kommer de troligtvis arbeta mer interaktivt som de övriga tre fallföretagen, 

vilka är i en helt annan position. Detta menar vi även styrks av att företag A:s VD menar att de 

kommer behöva styra på ett så pass annorlunda sätt i den fasen att de troligtvis kommer byta 

ut större delen av styrelsen. De övriga företagen (B, C och D) har inte lika tydligt specifikt 

fokus på varken interaktiv eller diagnostisk styrning, vilket vi kopplar till att de arbetar med 

ambidextert och därmed arbetar med en balans mellan de olika typerna av styrning för att 

hantera motstridigheten mellan kostnadskontroll och tillväxt.  
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Kopplat till att nyckeltalen i samtliga företag har en större interaktiv design och användning än 

budgetarna, har de även en mer möjliggörande design och användning. Nyckeltalen används 

till stor del till att involvera anställda i verksamheten. Systemen som används interaktivt och 

möjliggörande används i fallföretagen mer för att rikta fokus mot och lägga vikt vid 

tillväxtaspekten. Motsatt till detta ser vi även att budgeterna som har en större grad av 

diagnostisk design och användning även har en mer tvingande design och användning. Vi ser 

även att systemen som designas och används mer diagnostiskt och tvingande har en stark 

koppling till kostnadskontroll. Det förekommer även exempel bland fallföretagen där de 

kombinerar tvingande och möjliggörande styrning inom samma system. Exempelvis 

möjliggörande och tvingande design och användning av budget i företag C samt i nyckeltalen 

hos företag D. Att både använda tvingande och möjliggörande styrning har flera tidigare studier 

gett exempel på som ett sätt att hantera strategier med motstridiga intressen, såsom tillväxt och 

kostnadskontroll (Ahrens & Chapman, 2004; Brown & Eisenhardt, 1997; Ekström, 2018). Just 

Ahrens och Chapmans (2004) studie ser vi stora likheter i utifrån våra resultat. Ett generellt 

drag hos företagen är att styrelsen, ägarna och ledningen sätter mål som företaget ska uppnå, 

vilket ses som tvingande, medan chefer och anställda får arbeta med dem och implementera 

dem på olika sätt, vilket ses som möjliggörande.  

 

Vår studie visar likt tidigare studier (Strauss & Tessier, 2019) att styrsystem kan designas på 

ett sätt, användas på ett annat sätt och upplevas på ett tredje sätt, vilket har en inverkan på hur 

den interna styrningen påverkar balansen mellan tillväxt och ekonomisk lönsamhet. 

Prognoserna i företag D är ett exempel på detta. De har en tydlig diagnostisk design, med ett 

litet interaktivt inslag men med hög grad av möjliggörande design för att uppnå de finansiella 

tillväxtmålen. I praktiken används endast prognosen diagnostiskt till en viss del och interaktivt 

i större utsträckning än vad det är planerat, dock används den möjliggörande enligt tänkt 

design. Att den används mer interaktivt och möjliggörande innebär att företaget kan vara mer 

flexibla och fatta snabba beslut genom diskussionerna som förs kring riskerna, 

tillväxtmöjligheterna och lönsamheten som den potentiella affären kan medföra. På så sätt 

bidrar en mer interaktiv och möjliggörande användning till att företaget lättare kan ta tillvara 

på lönsamma tillväxtmöjligheter. Det finns positiva upplevelser kring prognoserna där de anses 

inbringa trygghet och tydlighet samtidigt som de upplevs främja innovation och möjliggöra för 

kreativitet. Något märkvärdigt här är att trots att prognoserna varken har en tänkt tvingande 

design eller används tvingande så finns det ändå negativa samt tvingande upplevelser kring 
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prognoserna i en mindre utsträckning. De negativa och tvingande upplevelserna kring 

prognoserna har visat sig ha en grund i en bristande kommunikation, vilket är ett intressant 

fynd med tanke på att företaget arbetar interaktivt med den. Det kan tänkas bero på vilket sätt 

som den är interaktiv och vilken typ av information som faktiskt kommuniceras ut. Således är 

rätt kommunicerad information fundamentalt vid användning av interaktiva styrsystem för att 

systemet inte ska upplevas tvingande. Detta då det kan eliminera fördelarna med det interaktiva 

systemet, vilket således riskerar att hämma företagets tillväxtmöjligheter.  

 

Något som också blivit tydligt är att de olika respondenterna inom samma företag i vissa fall 

hade olika upplevelser av samma system, vilket ligger i linje med Ekström (2018) vars studie 

visade att olika anställda kan uppleva samma system på olika sätt. Ett vanligt drag i våra 

fallföretag var att respondenterna på högre hierarkiska nivåer, chefer och VD, ofta hade samma 

uppfattning om ett styrsystem och denna var i de flesta fall mer positiv än den anställdes. Ett 

tydligt exempel på detta är uppfattningarna kring budget i företag A. Företagets VD och chefen 

vi intervjuade hade båda en positiv bild av budgeten och uppfattade denna som möjliggörande. 

Den anställde däremot hade en mer negativ bild av budgeten och uppfattade den inte som ett 

stöd i sitt arbete. Precis samma fenomen identifierades även i företag B. Det finns även olika 

uppfattningar kring vilka medel för styrning och vilken typ av styrsystem som upplevs skapa 

trygghet.  

 

Vår studie visar ett intressant fynd som tidigare forskning inte belyser i någon större 

utsträckning, nämligen hur styrsystem som inbringar trygghet påverkar det strategiska 

tillväxtarbetet. Det forskningen visar är att styrsystem kan upplevas trygga (Ahrens, 2005; 

Eldridge m.fl., 2014; Marginson & Ogden, 2005), men det som saknas är hur olika typer av 

styrsystem påverkar tillväxten och därmed även lönsamheten. Om vi tar styrmedlet budget som 

exempel så upplevs det i företag A, B och C som positivt och betryggande med en budget. 

Detta då den ger företagen en tydlig blick över de finansiella tillväxtmålen vilka genom 

diskussioner möjliggör ett starkare arbete mot att uppnå tillväxtmålen, och i de fall där det finns 

krav på lönsam tillväxt hjälper budgeten till att uppnå balansen mellan tillväxt och lönsamhet. 

I företag D anses inte budgeten inbringa trygghet på något vis, utan den upplevs som negativ, 

statisk och begränsande vilket inte hjälper till i det strategiska tillväxtarbetet. I företaget är det 

istället prognoser som skapar en positiv upplevelse och trygghet i och med att de är mer 

flexibla. Den trygghetskänslan som prognoser skapar genom att vara uppdaterade skapar 

tillväxtmöjligheter eftersom de visar en bättre bild av nuläget vilket öppnar upp för strategiska 
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diskussioner. Genom detta tydliggörs det vilka finansiella utrymmen det finns för att göra ett 

visst strategiskt drag, vilket möjliggör arbetet för att växa men ändå behålla lönsamheten. 

Sammanslaget visar detta att samma typ av styrning och styrmedel både kan upplevas som 

positivt och negativt, således upplevs de som olika trygga, vilket i sin tur påverkar den roll de 

har i det strategiska tillväxtarbetet och därmed även balansen mellan de motstridiga intressena 

tillväxt och lönsamhet. Vi finner detta fynd intressant och föreslår därför en vidare och mer 

djupgående studie kring detta fenomen i fortsatt forskning då vi tror att tryggheten kring 

styrmedel kan spela en stor roll i huruvida växande företag i föränderliga branscher uppnår en 

lönsam tillväxt.  

 

6.2 Slutsats 

 

Kostnadskontroll är viktigt för tillväxtföretag i snabbt föränderliga miljöer oavsett vilken 

strategi som företaget tillämpar, men det tillämpas i olika grad beroende på strategin. I vissa 

företag syftar kostnadskontrollen till att säkerställa effektiv användning av interna resurser, 

medan det i andra företag syftar till att säkerställa lönsamhet om detta är ett krav. Den valda 

strategin i ett tillväxtföretag bestämmer vilken typ av styrning som det läggs fokus på eftersom 

en amidexter kontra cyklisk strategi innebär två olika sätt att angripa motstridigheten mellan 

tillväxt och kostnadskontroll. Ett gemensamt tema är att företagen, oberoende av strategi, 

använder sig utav diagnostisk och tvingande styrning för att upprätta kostnadskontroll medan 

interaktiv och möjliggörande styrning används för att involvera anställda mer och öka 

flexibiliteten för att kunna ta tillvara på tillväxtmöjligheter. Det som skiljer en ambidexter och 

en cyklisk strategi åt är hur mycket fokus som det läggs på att kontrollera kostnader kontra 

främja tillväxt, samt om företaget har ett simultant fokus på tillväxt och kostnadskontroll eller 

om det sker i cykliska perioder.  
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Bilagor 

 

1. Intervjuguide 

 

1.1 Intervjuguide VD/chef 

 

Allmänna inledande frågor: 

Kan du kort beskriva din roll på företaget och hur länge du har arbetat här?  

Vad har din arbetsroll för relation till den interna styrningen?  

Vad skulle ni säga kännetecknar er företagskultur som tillväxtföretag?  

 

Kontext  

Berätta lite kort om hur ni ser på IT-branschen? 

 

Formell styrning  

Är innovation viktigt för er?  

Hur stort framtidsfokus har ni? 

Hur stort fokus har ni på nutiden? 

Har ni gjort relativt stora ekonomiska satsningar för att kunna växa?  

Arbetar ni med intern effektivisering och optimering av processer?  

Skiftar ni fokus över tid eller arbetar ni med ett parallellt fokus på olika faktorer? 

 

Strategi  

Vad är era främsta strategier? 

Hur ställer ni er till dessa påståenden: 

• Hur ser ni på anställdas självständighet?  
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• Hur ser ni på risktagande?  

• Hur viktigt är det för er med ekonomisk lönsamhet under tillväxtfasen? 

 

Management Control Systems (MCS)  

Inledande frågor till MCS 

Vad har ni för finansiella mål? 

Vad har ni för andra mål?  

Vad har ni för styrsystem?  

 

Frågor för varje system (budget, prognos och nyckeltal) 

Vad är syftet med styrsystemet? Har ni det dokumenterat? 

Uppfyller styrsystemet sitt syfte i praktiken?  

Vad har ni för nytta respektive onytta av styrsystemet?  

Hur upplever du systemet?  

Upplever du att systemet skapar trygghet?  

På vilket sätt speglas era strategier i styrsystemet?  

Riktar sig systemet åt diskussionen mellan chef och ledning eller riktar till de anställda? 

Hur arbetar man med styrsystemet? Har ni det dokumenterat? 

• Tvingande 

Används det för att säkerställa att era anställda arbetar för att uppnå målen? Hur då? 

Används det för att säkerställa att anställda inte avviker från det som ni bestämt? Hur?  

Hjälper systemet till att skapa förutsägbarhet i företaget?  

 

• Möjliggörande 
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Används det för att inkludera anställda i utformningen av sina arbetsuppgifter? Hur 

då? 

Används systemet till att förenkla de anställdas arbetsuppgifter? Hur då?  

Används det för att främja kreativitet? 

 

• Diagnostiskt 

Används det för att övervaka resultat och måluppfyllelsen?  

Jämför ni utfall med förväntade/budgeterade värden? 

Hur ofta kollar ni upp avvikelser? 

 

• Interaktivt 

Används systemet för att öppna upp för diskussioner mellan personer på olika nivåer i 

företaget?  

Hjälper systemet till att rikta anställdas fokus till sånt som är strategiskt viktigt för er 

för att uppnå framgång?  

 

Tvingande och möjliggörande styrning generellt 

Vad har era anställda för befogenheter att hantera uppkomna problem?  

Vad har era anställda för befogenheter för att hantera/förändra processer?  

Hur arbetar ni för att skapa förståelse hos anställda för deras specifika roll och värdet av deras 

egna prestationer?  

Hur arbetar ni för att skapa helhetsförståelse för företagets utmaningar hos anställda? 

Hur fria är era anställda i att forma affärserbjudandet till kunder?  

 

Upplevelser generellt 
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Upplever du att du är styrd/kontrollerad i din roll som VD/chef? 

Generellt sätt, när ni implementerat/presenterat nya styrsystem, har det varit enkelt att få med 

de anställda “på tåget”?  

Har era verktyg för styrning utvecklats sedan ni startade företaget?  

 

Sammanfattningsvis 

Vi menar att det finns ett problem och motstridiga intressen i att vilja växa lönsamt och 

balansera kostnadskontroll. Uppfattar du att det är ett problem i er verksamhet och på vilket 

sätt? Hur hanterar ni det? 

 

1.2 Intervjuguide anställda 

 

Allmänna inledande frågor  

Kan du kort beskriva din roll på företaget och hur länge du har arbetat här? 

Vad skulle ni säga kännetecknar er företagskultur som tillväxtföretag?  

 

Kontext  

Kan du berätta lite kort om hur du ser på IT-branschen? 

 

Formell styrning  

Är innovation viktigt för er?  

Hur stort framtidsfokus har ni? 

Hur stort fokus har ni på nutiden? 

Arbetar ni med intern effektivisering och optimering av processer?  

Skiftar ni fokus över tid eller arbetar ni med ett parallellt fokus på olika faktorer? 
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Strategi 

Vad är era främsta strategier? 

Hur ställer ni er till dessa påståenden?  

• Hur ser du på din självständighet?  

• Hur ser du på risktagande?  

 

Management Control Systems (MCS)  

Vad vet du om er interna styrning och vilka typer av styrsystem som ni har?  

 

Frågor till de enskilda styrsystemen: 

Vet du vad är syftet med styrsystemet? 

Uppfattar du det som att styrsystemet fyller sitt syfte i praktiken?  

Vad har ni för nytta respektive onytta av styrsystemet?  

Hur upplever du systemet?  

Upplever du att systemet skapar trygghet?  

På vilket sätt speglas era strategier i styrsystemet?  

Hur uppfattar du styrsystemet? 

• Tvingande 

Uppfattar du att systemet används för att säkerställa att du som anställd arbetar för att 

uppnå målen?  

Uppfattar du att systemet används för att säkerställa att du som anställd inte avviker 

från det som är bestämt?  

 

• Möjliggörande 
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Uppfattar du att systemet inkluderar dig som anställd i utformningen av dina 

arbetsuppgifter?  

Uppfattar du att systemet förenklar dina arbetsuppgifter?  

Uppfattar du att systemet främjar din kreativitet? 

 

• Diagnostiskt 

Uppfattar du att systemet övervakar resultat och måluppfyllelsen?  

Uppfattar du att systemet används för att jämföra utfall med förväntade/budgeterade 

värden? 

Blir du som anställda informerad om det uppstår avvikelser från önskvärda resultat?  

 

• Interaktivt 

Används systemet för att öppna upp för diskussioner mellan personer på olika nivåer i 

företaget?  

Hjälper systemet till att rikta ditt fokus som anställd till sånt som är strategiskt viktigt 

för att uppnå framgång som företag?  

 

Tvingande och möjliggörande styrning generellt 

Vad har du för befogenheter att hantera uppkomna problem?  

Vad har du för befogenheter för att hantera/förändra processer?  

Hur upplever du att ledningen/chefer arbetar för att skapa förståelse hos dig för din specifika 

roll och värdet av dina egna prestationer?  

Hur upplever du att ledningen/chefer arbetar för att öka din helhetsförståelse för företaget och 

dess utmaningar?  

Hur fri är du i att forma affärserbjudandet till kunder?  
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Upplevelser generellt 

Upplever du att du är kontrollerad av chefer eller ledningen? 

Hur har era verktyg för styrning utvecklats sedan ni startade företaget?  

Generellt sätt, när ni implementerat/presenterat nya styrsystem, vad har varit inställningen 

hos er anställda?  


