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Titel: Styrsystemets roll i balanseringen mellan kontroll och empowerment 

– En kartläggning av ett styrsystem och varför användningen leder till observerade 

effekter på personalen 

Problemdiskussion: Att empowerment och autonomi kan leda till önskvärda effekter på 

personalen är tydligt. Tidigare forskning har funnit korrelation mellan empowerment och t.ex. 

motivation, arbetstillfredsställelse, produktivitet, lojalitet och engagemang. Emellertid uppstår 

ett kontrollproblem när anställda får större frihet i beslutsfattande vilket potentiellt kan leda 

till negativa konsekvenser. Det blir således en typ av dilemma för ledning och chefer där man 

måste försöka balansera ett begränsande användningssätt av styrsystemet (för att behålla 

kontroll) och ett möjliggörande användningssätt (för att främja empowerment). 

Syfte: Avsikten med den här studien är därför att kartlägga hur ett företag kan använda sitt 

styrsystem i syfte att uppnå empowerment men samtidigt behålla acceptabel kontroll. 

Dessutom undersöks de effekter som ledningens användningssätt har på personalen och vilka 

faktorer som bidrar till att de reagerar som de gör på användningssättet. 

Metod: För att samla in nödvändig och aktuell empirisk data som anpassats till studiens syfte 

har en kvalitativ utgångspunkt tagits med semistrukturerade intervjuer, observationer och 

dokumentgenomgång som insamlingsmetoder. Datainsamlingen genomfördes i butiken som 

är undersökningsplatsen för den här fallstudien. 

Slutsatser: Eftersom användning av styrsystem är ett svårfångat begrepp finns oundvikligen 

en del oenighet i tidigare forskning avseende att konceptualisera ett ramverk för vilka 

styrmekanismer ett system kan innefatta. Studien tydliggör tveksamheter kring 

kulturstyrningen, som kan användas både begränsande och möjliggörande, samt hur 

incitamentsystemet innehåller både belöningar och bestraffningar där man också kan belöna 

efterlevnad av begränsande mekanismer (t.ex. regler och riktlinjer). När det kommer till 

varför personalen mestadels upplever ledningens användning av styrsystemet som positiv 

undersöks potentiella faktorer närmare där interaktivitet ser ut att ha en avgörande roll och 

kan influera andra delar av systemet som annars kan uppfattas negativt.  



Abstract 
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Tutor: Jonas Gerdin 

Title: The management control system’s role in the balancing of control and empowerment 

– A survey of a control system and why the use lead to observed effects on the staff 

Problem discussion: That empowerment and autonomy can lead to desirable effects on 

employees is clear. Previous research has found correlations between empowerment and e.g. 

motivation, job satisfaction, productivity, loyalty and commitment. However, a control 

problem arises when employees have more freedom in decision-making which could 

potentially lead to undesirable outcomes. It thus becomes a type of dilemma for management 

and managers where you have to try to balance a restrictive use of the control system (to 

maintain control) and an enabling use (to promote empowerment). 

Purpose: The purpose of this study is therefore to identify how a company can use its control 

system in order to achieve empowerment while maintaining acceptable levels of control. It 

also examines the effects that management uses have on the staff and the factors that 

contribute to their reactions towards the manner of use. 

Method: In order to collect the necessary and current empirical data adapted to the purpose of 

the study a qualitative approach has been taken including semi-structured interviews, 

observation and document review as collection methods. The data collection was carried out 

in the store that is the research site of this case study. 

Conclusions: Since the use of control systems is an elusive concept there are inevitably some 

disagreements in previous research relating to conceptualizing a framework for the 

mechanisms that can be included in a management control system. The study clarifies doubts 

about cultural controls, which can be used both constraining and enabling and also how the 

incentive system includes both rewards and punishments where you can also reward 

compliance of constraining mechanisms (e.g. rules and guidelines). When it comes to why the 

staff mostly experienced management’s use of the control system as a positive a closer 

examination of potential factors is made where interactivity appears to have a crucial role and 

can influence other parts of the system that might otherwise be perceived negatively. 



1 

 

1 Inledning 

Det finns mängder av alternativa sätt för organisationer att styra och kontrollera anställda men 

ett modeord inom fältet har under de senaste decennierna istället varit Empowerment, att 

ledningen lämnar ifrån sig en del av makten till anställda. I grunden handlar det nog om den 

moderna människan och hur denne inte längre känner sig motiverad i standardiserade 

arbetsförhållanden. Historiskt sett kunde människor acceptera en tydligare hierarkisk 

bestämmandeordning vad gäller det mesta inom organisationer med Henry Fords 

massproduktionstänk och Frederick W. Taylors Scientific Management-approach som de 

klarast lysande exemplen (ne.se; ford.se; Taylor, 1912). Där handlade det om monotona, 

standardiserade arbetsuppgifter för att, med hjälp av repetition, bli så effektiv som möjligt i 

utförandet. 

Många var helt enkelt nöjda med att ha ett arbete för att försörja familjen. I dagens alltmer 

välutbildade samhälle är det dock troligt att färre och färre accepterar sådana premisser, något 

som även Simons (1995) påstår i sin bok Levers of Control. Detta exemplifieras tydligt i 

kritiken mot McDonald’s, som ju får betraktas som frontfigur vad gäller standardisering av 

anställdas arbetsuppgifter och tveksamma personalpolitik, behandling av sina anställda 

(op.se). Det är något som inte längre accepteras och något som facken självklart arbetar emot.  

Innebörden av begreppet empowerment är komplext och har fått många olika tolkningar de 

senaste årtiondena. Conger & Kanungo (1988) samt Thomas & Velthouse (1990) definierar 

att konceptet empowerment innebär en ökad individuell motivation i arbetet genom 

delegering av befogenheter till den lägsta nivån i en organisations hierarki där ett behörigt 

beslut kan fattas. Något som ska ske genom en öppen kommunikation inom organisationen 

där man inspirerar, ger uppmuntran och feedback för att öka engagemang och delaktighet. 

Bowen & Lawler (1992) är inne på samma spår att empowerment innebär en mer öppen 

kommunikation inom en organisation. Att organisationens frontanställda ska förstå och kunna 

bidra till organisationens prestationer och ge medarbetarna möjlighet att fatta beslut som 

påverkar organisationens riktning och prestation. Empowerment är en ledarstil där chefer 

delar inflytande i beslutsprocessen till resten av de organisatoriska medlemmarna (Pardo del 

Val & Lloyd, 2003). 
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Redan år 2001 menade Lawler (2001) i sin studie att mellan 66-75% av organisationerna 

använde sig av någon form av empowerment för hela eller delar av arbetskraften. Med 

frammarschen av innovativa företag (Google, Amazon m.fl.) blir behovet av kreativitet och 

nya former av problemlösning ett premium i organisationer som då måste absorbera relevant 

kunskap från alla håll för att hänga med i utvecklingen. 

Allt detta medför givetvis högre krav på organisationer då man släpper en viss kontroll av 

anställda, eller åtminstone kontroll av dagliga rutinuppgifter. De större kraven att få 

bestämma över det egna arbetet är dock något som organisationer i högre grad har blivit 

tvungna att anpassa sig till. Empowerment har blivit en möjlig lösning där den högre 

ledningen ger ifrån sig delar av sin makt till de anställda och låter dem, inom förutbestämda 

ramar, bestämma över arbetsgången. Därmed inte sagt att kontrollen helt upphör utan snarare 

byter inriktning, vilket berörs genomgående i studien. 

1.1 Problemdiskussion 

Att företag är beroende av sina anställda för att lyckas är knappast något nytt men det kan 

ändå påstås vara än viktigare idag när tjänsteföretagen tar större plats (Mills & Ungson, 2003) 

och service överlag blir allt viktigare för bibehållen konkurrenskraft. Det kan exempelvis 

handla om ett serviceproblem som måste lösas snabbt (dagligt förekommande i t.ex. 

detaljhandelsföretag). Det kan då vara bättre att lägre placerade anställda har mandat att utföra 

en så kallad ”Service Recovery” (t.ex. hjälper en kund som är missnöjd) direkt, med chans att 

överträffa kundens förväntningar, istället för att vänta på beslut av sin chef (Spreitzer, 2008). 

Den anställde kan ha fått tillåtelse att på eget bevåg, men inom ramar för vad som kan anses 

acceptabelt, se till att kunden blir nöjd. Ovanstående är bara ett exempel på hur förändrade 

marknader, kundförväntningar och en värld där allt ska ske snabbare skapar nya behov. 

Simons (1995) menar att det är helt nödvändigt för många företag att decentralisera och skjuta 

ned beslutsmandat längre ner i hierarkin för bättre flexibilitet. 

Flertalet studier har bekräftat korrelationen mellan empowerment och diverse positiva utfall 

hos anställda och organisationer. En stor mängd forskare (se bl.a. Aryee & Chen, 2006; 

Carless, 2004; Seibert, Silver & Randolph, 2004) har visat att empowerment har en 

signifikant positiv påverkan på exempelvis arbetstillfredsställelse. I kombination med 

ovanstående slutsats kom Koberg, Boss, Senjem & Goodman (1999) dessutom fram till att en 

känsla av empowerment hos anställda påverkar dess produktivitet/effektivitet positivt och 

samtidigt minskar benägenheten att de lämnar organisationen (ökad lojalitet). Andra studier 
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har även konstaterat att anställdas engagemang och åtagande gentemot dess arbetsgivare 

tenderar att vara starkare vid hög känsla av empowerment (Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 

2004). Både prestation och attityd verkar således påverkas i önskvärd riktning och forskare 

finner även stöd vad gäller anställdas motivation. Den kanske mest grundläggande och 

viktigaste aspekten av verksamhetsstyrning, att motivera personalen till att prestera, kan alltså 

uppfyllas med hjälp av empowerment (se bl.a. Seibert et al., 2004; Liden, Wayne & 

Sparrowe, 2000). 

Att motivera anställda är givetvis en stor och viktig del i styrningen av en verksamhet men 

empowerment kan likväl vara en viktig resurs för ledningen om man kan absorbera kunskap 

från personal i samtliga delar av organisationen. Det skapar en självständighet genom hela 

organisationen där samtliga letar efter nya, ibland bättre, lösningar på alla möjliga typer av 

problem. Gretchen Spreitzer (2008) menar att företag måste nyttja kunskap, idéer, energi och 

kreativitet från alla anställda för att hänga med i utvecklingen och konkurrensen. 

Det är emellertid inte bara att ”implementera” empowerment och förvänta sig positiva utfall. 

Att släppa kontrollen av anställda helt är naturligtvis sällan möjligt och det finns gott om 

skräckexempel där balansgången mellan kontroll och empowerment inte fungerat. Simons 

(1995) tar upp ett exempel där ett stort läkemedelsföretag ville vara mer receptiv mot 

kunderna och uppmuntrade mellancheferna till egna beslut. Det gick dock inte som de högre 

cheferna tänkt sig utan mellancheferna, i nästa förhandling med sjukhusen, gick med på att ge 

bort dyra undersökningsmaskiner under förutsättning att sjukhusen senare också köpte 

engångsartiklar från dem till överpriser. Vad mellancheferna däremot inte hade räknat med 

var att de nya kontrakten inte var verkställningsbara och läkemedelsföretaget fick således 

aldrig betalt för maskinerna. Ett tydligt exempel på hur styrning, kontroll och empowerment 

måste balanseras för att det ska vara ge positivt utfall för både organisationen och de 

anställda. Narayanan (1985) har i sin studie undersökt problemen med för stor autonomi i 

beslutsfattande som i mångt och mycket bottnar i principal-agent-teorin där anställda 

prioriterar sina egna intressen före organisationens. Ett annat aktuellt exempel när det brister i 

styrningen ,vilket ledde till stora negativa konsekvenser är den senaste globala finanskrisen. 

Brister inom de involverade bankernas styrsystem gjorde att anställda kunde använda 

kundernas pengar och göra obehöriga transaktioner i försök att öka lönsamheten (Hill, 2009). 

De fick mer eller mindre sköta sig själva så länge de uppvisade tillfredsställande resultat 

vilket gjorde att vissa frångick vad kunden egentligen ville för att lyfta sina egna och bankens 

finansiella siffror. 
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Egentligen blir balansgången mellan kontroll och empowerment en moral hazard (typ av 

intressekonflikt) för chefer där man släpper en del av vad som gör dem till chefer, kontroll 

och makt över de underordnade (Mills & Ungson, 2003). Även Quinn & Spreitzer (1997) tar 

upp detta problem och diskuterar chefers ovilja att dela med sig av makten till anställda i 

rädsla att de blir vad de kallar för ”loose cannons”, alltså en svårkontrollerad risk för 

organisationen. Detta är viktigt då empowerment alltid bygger på en viss tillit där man som 

chef litar på att underordnade får saker gjorda och lyckas, åtminstone mer än annars. Henri 

(2006) menar att en oförmåga att balansera styrsystemets användning kan leda till 

långsammare beslut, resursslöseri, instabilitet och därmed sämre prestation(-er). 

Ett intressant och potentiellt vitalt problem för organisationer blir således att hitta en 

fungerande balans mellan empowerment och kontroll. Mängder av vetenskapliga studier har 

alltså genomförts vad gäller empowerment och vilka effekter det kan medföra (se ovan) men 

färre kring balansen mellan olika styrningsmoment när man försöker uppnå en fungerande 

nivå av kontroll och empowerment. Främst saknas studier som behandlar helheten och hur de 

olika parametrarna i styrsystemet hänger ihop då forskare allt som oftast fokuserat på enskilda 

aspekter (Ferreira & Otley, 2009). 

Mundy (2010) är en av de som arbetat med balansen i styrsystem och diskuterar i termerna 

kontrollerande/begränsande (controlling/constraining) och möjliggörande (enabling). Dessa 

styrmekanismer används antingen kontrollerande/begränsande eller möjliggörande i försök 

att uppnå balans och skapa en miljö där personalen är motiverade och presterar, något hon 

benämner ”productive dynamic tensions”. Det bottnar således i det predikament som 

diskuterats tidigare, att släppa delar av kontrollen av anställda innebär en risk som i sin tur 

måste hanteras via styrsystemet. Ett styrsystem med alla dess styrmekanismer kan användas 

på många olika sätt och i många olika kombinationer vilket ger chefer möjlighet att anpassa 

styrningen som de anser rimligt. Kontrollerande/begränsande (controlling/constraining) och 

möjliggörande (enabling) är alltså sätt att använda styrsystemet i olika riktningar där de 

förstnämnda avser försök att bibehålla kontroll av anställda medan den sistnämnda istället 

innebär att man ”släpper tyglarna” (empower). Det intressanta med denna studie blir således 

att kartlägga ett sätt (ett fallföretag) att arbeta med detta problem och sedan utreda vilka 

effekter det får operationellt och i praktiken (samt varför). Att uppnå balans mellan 

styrsystemets olika parametrar är svårbemästrat och fortfarande inte studerat i någon större 

utsträckning, åtminstone inte vad gäller styrsystemets helhet (Ferreira & Otley, 2009). Det blir 

således intressant att undersöka problemet, inte i syfte att hitta någon optimal balans eftersom 
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det är extremt svårt i föränderliga kontexter (Merchant & Van der Stede, 2012) men däremot 

identifiera faktorer som är viktiga att beakta när man försöker balansera användningen av 

företagets styrsystem. 

1.2 Frågeställning 

 Hur kan ett företag använda sitt styrsystem och dess styrmekanismer i syfte att uppnå 

empowerment-effekter med bibehållen kontroll? 

 Varför uppstår observerade effekter hos personalen till följd av hur ledningen 

använder styrsystemet? 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att kartlägga hur företag kan använda sig av 

styrsystemets mekanismer för att försöka uppnå balans mellan kontroll och empowerment. 

Målet är också att bidra med en ökad förståelse kring styrsystemets helhetsanvändning vad 

gäller relationen mellan kontroll och empowerment samt vilka faktorer som bidrar till att 

personalen upplever de effekter de gör till följd av hur styrsystemet används.  

1.4 Avgränsning 

Studien utgår från ett ledningsperspektiv där fokus ligger på verksamhetsstyrning och vad den 

ger för effekter. Eftersom det är chefens och ledningens uppgift att försöka hitta en balans 

mellan kontroll och empowerment blir utgångspunkten därefter. Emellertid är även anställda 

av intresse men då främst för att titta på vilka effekter det specifika användningssättet av 

styrsystemet har på personalen.  
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2 Management control systems 

Begreppet management control systems (förkortas MCS) har teoretiserats i mängder av 

vetenskapliga artiklar och böcker. Det har också tagits fram många olika konceptuella 

ramverk för hur de faktiskt kan se ut (se bl.a. Simons, 1995; Malmi & Brown, 2008; Merchant 

& Van der Stede, 2012; Tessier & Otley, 2012) med olika grader av oenighet dem emellan 

men också många liknande drag. Det stora problemet med MCS och forskningen i ämnet är 

den stora mängd tvetydiga begrepp där det finns många benämningar på samma saker och 

inga klara gränsdragningar.  

Vedertaget är dock att MCS är ett styrpaket med en mängd styrmekanismer som ledningen 

kan använda sig av för att få anställda att arbeta kongruent med vad organisationen vill uppnå 

(Malmi & Brown, 2008). Vidare hävdar flera att den empiriska forskningen är begränsad vad 

gäller ”hela styrpaketet” och hur det används (se bl.a. Ferreira & Otley, 2009; Malmi & 

Brown, 2008). För att kunna kartlägga de styrmekanismer som används i organisationen som 

denna studie avser att undersöka behövs en redogörelse av den tidigare forskningen i ämnet. 

Detta också för att skapa en tydlig, på förhand etablerad, begreppsapparat att utgå ifrån som 

passar utformningen av den här studien. Nedan kommer således en genomgång av vilka typer 

av styrmekanismer ett MCS kan bestå av, i vilket syfte de är tänkta att användas 

(begränsande/möjliggörande) samt en analysmodell som framställs i syfte att knyta ihop 

teoriavsnittet och skapa förutsättningar för insamling och analys av empirin.  

2.1 Administrativ styrning 

En viss grad av handlingsstyrning är nödvändigt för att undvika onödiga risker i en 

organisation. Simons (1995) benämner detta boundary systems och menar att man via regler 

och bestämmelser styr personalens beteende i önskvärd riktning. Det kan handla om förbud 

mot vissa typer av handlingar där även incitamentsystemet spelar roll via de bestraffningar 

som kan utfärdas om anställda bryter mot dessa. Ur organisationens perspektiv handlar det i 

grund och botten om att undvika de risker som eventuella felbeslut från personalen kan 

innebära och således undvika att man ödslar resurser (Mundy, 2010).  

Att sätta gränser är nödvändigt om följande två villkor uppfylls i tillräckligt hög mån 

(Merchant & Van der Stede, 2012): 

1. organisationer kan specificera vilka handlingar som kan innebära problem 

2. organisationer har möjlighet att förhindra dessa handlingar 



7 

 

Merchant & Van der Stede (2012) menar att detta kan uppnås på ett flertal sätt, bland annat 

med bestämda beteenderestriktioner. Dessa kan vara fysiska som exempelvis låsta dörrar eller 

lösenord på datorer men även administrativa där anställdas beslutsfattande begränsas i olika 

grader. Den begränsningen kan till exempel aktualiseras genom att bara ge befogenhet till de 

mest pålitliga anställda att utföra de arbetsuppgifter som man anser vara extra riskbelagda. De 

nämner också uppdelning av arbetsuppgifter som en möjlig försvårande åtgärd för skadligt 

beteende och kan åsyfta att en person lägger en order och en annan signerar och skickar den.  

Diskussionen ovan behandlar främst vad Merchant & Van der Stede (2012) benämner action 

controls (handlingsstyrning) vilket kan kategoriseras som en typ av administrativ styrning. 

Emellertid fyller Malmi & Brown (2008), som benämner den delen riktlinjer och rutiner, på 

med ytterligare två dimensioner. För det första inkluderar de organisationsdesignen, trots att 

många andra forskare utesluter den och klassar den som kontextuell, av den anledningen att 

ledningen har möjlighet att ändra den för att styra exempelvis vilka som interagerar med 

varandra, exempelvis genom omplaceringar (se även Merchant & Van der Stedes (2012) 

personnel controls). Slutligen tar Malmi & Brown (2008) också upp styrningsstrukturen och 

bestämmandeordningen i organisationen som en potentiell styrmekanism. Det representerar 

formella hierarkiska positioner och bestämmer vem eller vilka som har rätt att exempelvis 

sätta deadlines och dirigera andra. Eftersom den högre ledningen har möjlighet att bestämma 

vilka som ska inneha högre positioner och beslutsbefogenhet (kopplat till incitamentsystemet) 

kan det klassas som ett styrmedel och en typ av personell styrning som Merchant & Van der 

Stede (2012) talar om. Dessutom kan möten och mötesscheman dirigera kommunikationen 

mellan individer och grupper genom agendor och deadlines.  

Malmi & Browns (2008) komponent från planeringsstyrning, planerad operationell styrning 

med hjälp av t.ex. checklistor, kategoriseras inom detta avsnitt och betraktas som en typ av 

handlingsstyrning. 

Anledningen till att begreppet administrativ styrning används istället för exempelvis 

handlingsstyrning (som är den största beståndsdelen) är att delar från Merchant & Van der 

Stedes (2012) personnel controls används.  För att undvika förvirring används därför det 

vidare begreppet administrativ styrning vilket också innefattar personell styrning som 

omplaceringar, strategiskt utvalda befordringar och så vidare.  
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2.2 Kulturstyrning 

Schwartz & Davis (1981, s. 33) definierar organisationskultur som ”a pattern of beliefs and 

expectations shared by the organisation’s members. These beliefs and expectations produce 

norms that powerfully shape the behavior of individuals and groups in the organization”. Med 

andra ord en samling värderingar och förväntningar som delas mellan organisationens 

medlemmar som potentiellt kan påverka beteendet hos individer och grupper kraftigt. 

Merchant & Van der Stede (2012) menar också att kulturstyrning är en styrning som individer 

inte alltid uppfattar som en styrning vilket potentiellt kan göra den ännu effektivare i 

empowermentsyfte.  

Simons (1995) kallar denna typ av styrning för Beliefs systems och menar att den bottnar i 

hur den högsta ledningen kommunicerar organisationens kärnvärden (core values). Dessa 

kärnvärden är ofta formaliserade i skrivna dokument som exempelvis strategi, vision, mission 

och så vidare i syfte att genomsyra hela organisationen och skapa enhetliget. Denna typ av 

styrning kan antas bli viktigare nu när befolkningen blir alltmer välutbildad och förväntar sig 

autonomi och självbestämmande (empowerment) i högre utsträckning än tidigare. I försök att 

uppnå en känsla av empowerment hos anställda kan således kulturstyrning (eller beliefs 

systems) rentav vara nödvändigt för att bibehålla kontroll. Simons (1995) menar att när 

empowerment och decentralisering används i styrningen kräver det att anställda har en hög 

grad av förståelse om organisationens grundläggande syfte, vision och mission. Detta 

eftersom chansen att rätt beslut fattas, i enighet med vad organisationen vill, ökar. Dessutom 

skapar autonomi och självbestämmande i sig självt fler beslutssituationer för anställda vilket 

ökar behovet av enhetlighet.  

Merchant & Van der stede (2012) använder begreppet kultur och kulturstyrning i sin 

forskning och talar om att man, med utgångspunkt i de formaliserade dokument som nämndes 

ovan, upprättar och kommunicerar ut saker som uppförandekoder och etiska riktlinjer 

(tillsammans med vision, mission, affärsidé etc.) för att tydliggöra hur man ska bete sig för att 

”passa in” och vara enhetlig med och inom organisationen. Själva organisationskulturen, 

menar de, bygger på gemensamma traditioner, normer, värderingar, ideologier och liknande 

åsikter om hur man ”ska” bete sig.  

Malmi & Brown (2008) kategoriserar styrningen i detta sammanhang som värdebaserad 

kulturstyrning. Denna kan enligt dem uppnås antingen genom att (1) rekrytera personal med 

liknande och önskvärda värderingar, (2) genom socialisation få personalen att ta till sig 
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värderingarna personligen eller (3) se till så personalen åtminstone agerar i enighet med 

organisationens värderingar (men inte behöver anamma dem på ett personligt plan). Även 

Merchant & Van der Stede (2012) stöder dessa punkter och menar att valet av de man 

anställer är ett sätt att styra organisationskultur i önskvärd riktning tillsammans med 

noggrannt planerad träning och utbildning för de som faller utanför ramen. 

Schein (2006) diskuterar artefakter och symboler som i många fall kan antyda mycket om den 

gällande organisationskulturen. Exempel kan vara att chefen finns med på golvet och har 

likadana arbetskläder som övriga eller öppna kontorslandskap som signalerar om att det är 

högt i tak och att kommunikation förespråkas. Således kan liknande symboler också användas 

ur ett ledningsperspektiv i syfte att skapa en enhetlig organisationskultur (Malmi & Brown, 

2008).  

Forskning har även visat hur ceremonier och ritualer som julfester och ”after-works” för att 

fira bra prestationer stärker sociala band och ”vi-känslan” (Jacobsen & Thorsvik, 2008; 

Malmi & Brown, 2008). Dessa visar samtidigt, beroende på vad som premieras, vad som 

värdesätts i organisationen vad gäller prestationer och/eller beteende. Det kan alltså, om det 

sköts på ett bra sätt av ledningen, ”sätta ribban” och visa för övriga anställda vad som är 

önskvärt. 

2.3 Resultatstyrning 

Kaplan & Norton (1992) kom med det klassiska utlåtandet man får vad man mäter när de 

framställde det balanserade styrkortet, ett sätt att kontrollera olika dimensioner av 

prestationer och inte bara finansiella sådana. Poängen med utlåtandet är att anställda kommer 

att lägga fokus på vad som faktiskt mäts av ledningen eftersom det i sin tur, vid bra prestation, 

förväntas leda till fördelar för den anställde. Detta kan ses som grunden för resultatstyrning. 

Anställdas prestationer behöver heller inte bara mätas via finansiella siffror utan kan också 

bedömas via indikatorer på prestation. Det som är intressant är användandet av mål och 

uppföljning av dessa vare sig det handlar om finansiella siffror eller prestationsindikatorer. 

Därav skulle det likväl kunna kallas målstyrning. Simons (1995) benämner denna typ av 

styrning som diagnostic control systems där mål jämförs med resultat/prestationer och sedan 

utvärderas med fokus på avvikelser. Strauß & Zecher (2013) exemplifierar också diagnostic 

control systems som budgetar och liknande vilket ger indikationer till alla vart fokus ska 

ligga. Man kontrollerar och följer således upp kritiska prestationsvariabler (critical 

performance variables). 
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Malmi & Brown (2008) diskuterar cybernetisk kontroll i sin studie som kan liknas med 

resultatstyrning när det används ur ett ledningssyfte. Det vill säga att chefer använder 

informationssystemen för att kontrollera och styra personalen istället för att de anställda själva 

övervakar och följer upp prestations-/outputvarianser. Merchant & Van der Stede (2012) 

beskriver resultatstyrning som ett bra sätt att uppnå autonomi och således främja 

empowerment i organisationer. Emellertid beror det naturligtvis på vilka variabler man 

använder och hur strikt man mäter dessa men i jämförelse med exempelvis handlingsstyrning 

bör det innebära högre känsla av empowerment hos anställda.  

Precis som det löpande har diskuterats innebär inte empowerment att man släpper kontrollen 

över anställda utan att man omvärderar vad som ska kontrolleras. Simons (1995) anser att 

istället för att styra hur människor ska gå tillväga och vad de ska göra (ren handlingsstyrning) 

bör man ge ett resultatansvar, alltså kontrollera dess prestation och/eller resultat 

(resultatstyrning). Det skapar en frihet där anställda kan vända och vrida på sitt 

tillvägagångssätt och hitta effektiva lösningar utan att arbetssättet hela tiden kontrolleras av 

överordnade. Det som kontrolleras är således vad som åstadkoms och det kan sedan jämföras 

och utvärderas över tid. Däremot bör konstateras att det uppstår en kontrollproblematik 

angående personalens arbetssätt och beslutsfattande eftersom endast prestation och/eller 

resultat kontrolleras vilket Narayanan (1985) menar kan leda till att personal handlar 

inkongruent med organisationens långsiktiga mål för att gynna sig själva på kort sikt. 

Malmi & Brown (2008) specificerar fyra dimensioner av den här typen av styrning. Dessa 

inkluderar (1) budgetar, (2) finansiella mått, (3) icke-finansiella mått samt (4) hybrider som 

innehåller både finansiella och icke-finansiella mått. Budget och budgetering är en universellt 

använd styrmekanism som bland annat både avser att sätta kostnadsbegränsningar och 

intäktsförväntningar. Budgeten är en bred och komplett variant av mätinstrument och avser 

fånga en helhetsbild av företaget vilket gör att den skiljer sig mot finansiella mått (Malmi & 

Brown, 2008). Finansiella mått är nära kopplat till budgeten i den mån att man har möjlighet 

att hämta de siffror som används som mål ur budgeten. Däremot är finansiella mått mer 

specifika och innefattar färre, utvalda, siffror som är av extra intresse. I 

detaljhandelsbranschen (speciellt matbutiker) är ett exempel svinn, alltså hur mycket pengar 

som går åt på varor man slänger. Icke-finansiella mått avser att fånga prestationsindikatorer, 

ofta benämnda Key Performance Indicators (KPI). Dessa skulle kunna vara hur länge kunder 

får stå i kö, generell kundnöjdhet eller sjukfrånvaro. Den sista varianten som Malmi & Brown 

(2008) tar upp, hybrider, är alltså sådana som använder både finansiella och icke-finansiella 
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mått. Ett exempel på det är om man betraktar hela Kaplan & Nortons (1992) balanserade 

styrkort som ett enskilt mätinstrument.  

Inkluderat i resultatstyrningen är även delar av Malmi & Browns (2008) planeringsstyrning 

som åsyftar finansiella och prestationsmässiga mål. Den här studien kommer istället följa 

Merchant & Van der Stede (2012) som separerar den typen av planering och kallar den för 

planering och budgetering inom finansiell resultatstyrning. Diskussionen kring operationell 

styrning som planeras i förväg, bland annat med hjälp av checklistor, kategoriseras istället 

under handlingsstyrning (administrativ styrning).  

2.4 Incitamentsystem 

Nära kopplat till resultatstyrningen och ofta ett måste för att det ska fungera är 

incitamentsystem som avser att belöna (eller bestraffa) personal vid bra (sämre) prestationer. 

Emellertid kan incitamentsystem också vara kopplat till att attrahera och behålla önskad 

personal samt uppmuntra gruppkontroll (kopplat till kulturstyrning) genom gruppbelöningar 

med mera (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012). Eftersom 

bestraffningar är inkluderat i incitamentsystem kan de naturligtvis också kopplas till 

regelöverträdelser och annat oönskat beteende. Tessier & Otley (2012) menar också att 

belöningar kan kopplas till begränsande styrmekanismer, alltså att individer som håller sig 

inom ramarna premieras. 

Det grundläggande argumentet för de belöningar och bestraffningar som ingår i 

incitamentsystem är helt enkelt att skapa incitament för anställda att göra rätt saker och göra 

dem så bra som möjligt. Det kan handla om både monetära och icke-monetära belöningar men 

med det gemensamma syftet att motivera personalen till att göra ett bra jobb (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Det finns många exempel på både monetära och icke-monetära 

belöningar (rewards) och bestraffningar (negative rewards). Exempel på belöningar inkluderar 

ökad autonomi, löneökningar, bonusar, beröm, makt, befordran etc. medan bestraffningar kan 

vara degradering, chefers inblandning i arbetet, förnedring och förlust av jobb (Merchant & 

Van der Stede, 2012). 

Det flesta individer behöver någon typ av belöning för att prestera och arbeta hårt för 

organisationens bästa (Banker et al., 2000) men incitamentsystem kan också fylla ett 

informationssyfte genom att ledningen väljer att premiera önskvärt beteende och bestraffa 

oönskat sådant. Därmed förstår anställda vad som värdesätts av organisationen och kan 

prioritera därefter. Det finns, enligt Malmi & Brown (2008), tre potentiella styrfördelar vid 
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användning av belöningar och kompensation. Dessa är (1) vilka uppgifter anställda fokuserar 

på, (2) hur mycket tid de lägger ner på uppgifterna samt (3) hur mycket uppmärksamhet de 

ägnar åt uppgifterna. 

Malmi & Brown (2008) använder begreppet reward and compensation controls eller 

belönings- och kompensationstyrning. Sådana formuleringar är dock problematiska och 

fångar endast den positiva dimensionen av incitamentsystem som också kan innehålla 

negativa sådana (bestraffningar) som används i begränsande syfte. Således kan 

incitamentsystem kopplas till samtliga typer av styrmekanismer som diskuterats ovan och 

dessutom användas i både begränsande och möjliggörande syfte (se nästkommande avsnitt). 

2.5 Balanserad användning av MCS 

Ett MCS:s styrmekanismer kan ju, som diskuterats omfattande i problemdiskussionen, 

användas både begränsande (constraining) och möjliggörande (enabling). Precis som Mundy 

(2010) finner i sin studie är det således av stor vikt för ledning och chefer att hitta en balans i 

användningen av styrningen i sin helhet för att skapa vad hon benämner som ”productive 

dynamic tensions”. Det bottnar således i det predikament som diskuterats tidigare, att släppa 

delar av kontrollen av anställda innebär en risk som i sin tur måste hanteras via styrsystemet. 

Ett styrsystem med alla dess styrmekanismer kan användas på många olika sätt och i många 

olika kombinationer vilket ger chefer och ledning möjlighet att anpassa styrningen som de 

anser rimligt. De ställs således inför en utmaning vad gäller vilka styrmekanismer som ska 

användas och hur de ska användas. Svårigheten att hitta en välfungerande balans härstammar 

från det faktum att för mycket kontroll begränsar innovation och andra synsätt (Armstrong, 

2002) medan för stor frihet kan leda till försämrad produktivitet när etablerade rutiner bör 

följas (Wouters & Wilderom, 2008).  

Att uppnå ”dynamic tensions” är alltså något som beror på hur man använder hela MCS. Det 

kan likväl handla om att man använder styrmekanismer man inte borde göra, avstår från att 

använda lämpliga styrmekanismer och/eller felaktig användning av styrmekanismer där 

kortsiktighet ofta leder till att man inte letar nya, bättre lösningar (Mundy, 2010).  

Flera olika begrepp har använts i tidigare forskning avseende det kontrollproblem som 

empowerment innebär (Tessier & Otley, 2012). Ahrens & Chapman (2004) använder 

tvingande/möjliggörande medan Mundy (2010) använder kontrollerande/möjliggörande.  

Både tvingande och kontrollerande signalerar den ena sidan som en negativ och dålig styrning 

i likhet med Simons (1995) boundary systems som klassas som nödvändigt ont. Tessier & 
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Otley (2012) diskuterar istället den dubbla rollen av styrningen, det vill säga att båda sidor är 

nödvändiga, och särskiljer det från när man undersöker kvaliteten på densamma. Eftersom 

båda dimensionerna behövs för en balanserad användning av MCS bör man enligt Tessier & 

Otley (2012) hitta begrepp som inte kategoriserar den ena dimensionen som en dålig form av 

styrning. Därför väljer man begreppen begränsande (constraining) och möjliggörande 

(enabling) där den första avser att sätta gränser för personalen medan den sistnämnda skapar 

möjligheter för egentänkande och främjar empowerment.  

Begränsande (constraining) och möjliggörande (enabling) är alltså sätt att använda MCS i en 

önskvärd riktning där de förstnämnda avser försök att bibehålla kontroll av anställda medan 

den sistnämnda istället innebär att man ”släpper tyglarna” (empower).  

De administrativa styrmekanismer som används förväntas uteslutande användas, baserat på 

tidigare forskning, i ett begränsande syfte.  

Däremot finns uppenbarligen en viss oenighet i vad det generella syftet är med vad som kan 

liknas med kulturstyrning när det kommer till balansfrågan. Där talar Simons (1995) å ena 

sidan om ”beliefs systems” som en positiv, möjliggörande typ av styrning medan många 

andra (se t.ex. Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012; Tessier & Otley, 

2012) lyfter fram begränsande aspekter av kulturstyrningen. Merchant & Van der Stede 

(2012) benämner till och med att målet med kulturstyrning är att uppmuntra ömsesidig 

övervakning vilket snarare tyder på motsatsen till Simons (1995) resonemang.  

Resultatstyrningen är vad som främst förknippas med empowerment och ett möjliggörande 

användningssätt av styrmekanismer. Personalen är ansvarig för sin prestation och sitt resultat 

istället för att de bedöms utifrån hur de utför sitt arbete efter instruktioner eller liknande 

(handlingsstyrning). Därmed förväntas det vara fallet också i styrningen av den här butiken. 

Incitamentsystemet riktar sedan fokus och dirigerar anställda till vad som är viktigt och hur 

mycket tid och energi man ska lägga på det. Låt säga att man på olika sätt premierar anställda 

som följer de begränsande styrmekanismerna till punkt och pricka istället för de som presterar 

bra gentemot de möjliggörande, då kommer personalen fokusera mer på den delen och 

tvärtom. Med andra ord förväntas incitamentsystemet vara avgörande för hur personalen 

uppfattar styrsystemet genom att man tydligt ser vad som är viktigast. För att uppnå högre 

grad av empowerment måste det också premieras att ta egna beslut, testa nya lösningar och så 

vidare (Simons, 1995). Viktigt att poängtera är också förekomsten av bestraffningar i den här 
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begreppsapparaten, något som Merchant & Van der Stede (2012) tar upp men många andra 

forskare utelämnar (t.ex. Simons,1995; Malmi & Brown, 2008). En dimension där åtminstone 

några styrmekanismer förväntas finnas i empirimaterialet. 

2.5.1 Viktiga faktorer för att uppnå empowerment med bibehållen kontroll 

För att kunna undersöka varför personalen upplever de effekter man gör undersöks här vilka 

faktorer som är viktiga. Simons (1995) diskuterar balanserad användning av MCS utifrån sin 

begreppsapparat och hur dessa måste anpassas om man försöker involvera anställda och 

uppnå de positiva effekterna av empowerment men samtidigt behålla acceptabel kontroll. 

Först och främst berörs kulturstyrningen (Simons ’beliefs systems’) där han poängterar vikten 

av personalens förståelse för organisationens övergripande syfte, strategi, vision och 

kärnvärden vilket ställer krav på ledningens kommunikation av dessa. När beslutsmandaten 

förskjuts till lägre hierarkiska positioner ökar behovet an en enhetlig organisationskultur 

eftersom ledningen inte längre tar besluten på egen hand (Simons, 1995; Yukl & Becker, 

2006). Viktigt blir således att ha klara värderingar och se till att personalen är medvetna och 

förstår dem. Liknelser kan dras till Adler & Borys (1996) som betonar bred kontextuell 

information som hjälpmedel för beslutsfattande samt den enskilda individens förståelse för 

varför dennes uppgifter är viktiga ur ett organisatoriskt perspektiv. En risk med 

kulturstyrningen och en viktig del i hela MCS-användningen är att alla delar i systemet 

används konsekvent mot övriga (Mundy, 2010).   

Eftersom för mycket styrning antas hämma kreativitet och känsla av empowerment måste 

också standardiserade riktlinjer, manualer, policys och så vidare stå tillbaka (Simons, 1995; 

Yukl & Becker, 2006). Åtminstone bör anställda vara involverade i diskussionen kring 

framtagandet av dessa där man öppnar upp för och uppmuntrar förslag för att lättare få 

acceptans och positiva reaktioner (Adler & Borys, 1996; Wouters & Wilderom, 2008). Mundy 

(2010) argumenterar för den logiska följden i användningen av styrmekanismer och menar att 

diskussion och kommunikation måste till före implementering av exempelvis regler och 

riktlinjer, annars ökar risken för motstånd och negativa reaktioner. 

För att en organisation försöker, genom möjliggörande användning av MCS, uppnå 

empowered personal betyder det inte att man helt slutar styra och kontrollera (Simons 1995). 

Däremot bör vad som kontrolleras skilja sig där man går från en begränsande administrativ 

handlingsstyrning till en mer målbaserad resultatstyrning där personalen själva får lösa 

problem som dyker upp och bestämma över sin arbetsdag (Yukl & Becker, 2006). Wouters & 
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Wilderom (2008) understryker också vikten av förståelse hos anställda av de siffror som 

används i resultatstyrningen och hur, om de uppnås, bidrar till hur organisationen presterar. 

Emellertid måste det finnas någon typ av administrativ styrning (och handlingsstyrning) som 

sätter gränser och tydligt visar vad som inte är acceptabelt vad gäller både beteende och i 

sökandet efter lösningar (Simons, 1995). Mundy (2010) menar att uteslutande av vissa delar i 

ett MCS är en risk som kan rubba balansen och skapa problem för organisationen vilket också 

gäller den administrativa styrningen (Mundy använder ’boundary systems’). Även tvärtom, att 

exempelvis den administrativa styrningen är dominerande över de andra, menar hon kan 

påverka balansen och skapa negativa reaktioner och konsekvenser. Något som också betonas i 

tidigare forskning är intern transparens, dvs. att personalen är medvetna om hur processer ser 

ut för att kunna bidra med förbättringar samt att organisationen är öppen för att ändra 

etablerade sådana vid behov (Adler & Borys, 1996). Viktigt är således också att personalen 

har tillgång till nödvändiga resurser och nödvändig information (Yukl & Becker, 2006). 

För att verkligen etablera en miljö av empowerment är det viktigt att incitamentsystemet 

återspeglar detta och anställda som söker nya lösningar och tar beslut premieras istället för 

bestraffas (Simons, 1995). Generellt måste en hög grad av vertikal kommunikation samt 

interaktiva processer finnas där man utmanar vedertagna tankesätt kring alla styrmekanismer 

så man inte fastnar i ”det man alltid har gjort” (Mundy, 2010), något som Simons (1995) 

betonar i sitt interactive control systems. Detta kan vara svårt att uppnå eftersom det utmanar 

etablerade paradigm och hotar stabiliteten i organisationen. Det är viktigt att ledningen tar till 

vara på den kompetens som finns längst ner i hierarkin (oftast närmast kunderna). 

 

Tabell 2.1. Viktiga faktorer för att uppnå empowerment med bibehållen kontroll 

 Tydlig kommunikation av organisationens strategi, vision, kärnvärden 

 Konsekvent användning av hela MSC 

 Låg grad av standardisering 

 Personalen involveras i framtagandet av regler, rutiner och riktlinjer 

 Personalen har tillgång till nödvändiga resurser 

 Diskussion med personal innan förändringar/implementeringar som berör dem 

 Mindre administrativ handlingsstyrning och mer resultatstyrning 

 Tydlighet kring hur delmål påverkar organisatorisk måluppfyllelse 

 Viktigt att delar av MCS inte undertrycks 

 Viktigt att delar av MCS inte är för dominerande 

 Incitamentsystemet premierar sökandet efter nya lösningar 

 Arbeta interaktivt och var öppen för personalens feedback och förslag 
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Mundys (2010) slutsatser betonar kraftigt vikten av Simons (1995) ’interactive control 

systems’ både till hur det relateras till styrsystemet och vikten av att det används innan andra 

styrmekanismer implementeras. Båda ovanstående författare betraktar det här som en del av 

MCS men i den här studien betraktas det istället som ett sätt att använda MCS, något som 

också förordas av Tessier & Otley (2012). 

2.6 Analysmodell 

Ur den ovanstående diskussionen kring den tidigare forskningen av MCS och dess 

styrmekanismer framställs här en analysmodell. Den avser att visuellt illustrera hur de  

ovanstående parametrarna hänger ihop och ge en mer övergripande förståelse för studiens  

upplägg. Den är inte avsedd att påvisa några statistiskt signifikanta samband och/eller fungera 

som en kausalmodell utan endast i klargörande syfte för att skapa ett sammanhang för läsaren. 

Analysmodellen nedan avser att illustrera vad som diskuterats i de ovanstående avsnitten (se 

rubrikerna). Administrativ styrning, kulturstyrning och resultatstyrning är olika typer av 

styrmekanismer (olika delar av MCS) och används för att kategorisera de specifika 

mekanismer som används av det studerade företaget. 

 

 

Figur 2.1. Analysmodellen. 

Källa: Eget framtagande. 
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Att incitamentsystem står nedanför beror på att de tre ovanstående antas vara kopplade till 

denna snarare än att den representerar en typ av MCS. Det kan exempelvis vara så att 

belöningar är kopplade till om man klarar budgeten eller om man uppnår andra typer av mål 

(även gruppmål). Å andra sidan kan regelöverträdelser, där regler etablerats i den 

administrativa styrningen, vara kopplade till diverse bestraffningar i incitamentsystemet.  

Nästa steg i modellen illustrerar den dubbla rollen av styrningen, det vill säga hur man 

balanserar kontroll och empowerment. Huruvida styrmekanismen används i begränsande 

(constraining) eller möjliggörande (enabling) syfte. Incitamentsystemet spelar in eftersom det 

kan reglera i vilken utsträckning det påverkar anställda utifall de lyckas eller misslyckas att 

motsvara ledningens förväntningar och därmed rikta fokus. 

Slutligen undersöks hur användningen av företagets MCS påverkar personalen. Det är ju i 

slutändan personalen som styrsystemet är ämnat för och det intressanta där är hur personalen 

uppfattar ledningens användning av styrsystemets mekanismer.  
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3 Metod 

3.1 Val av ämne 

Studieområdet ekonomi- och verksamhetsstyrning i allmänhet och empowerment i synnerhet 

förefaller intressant i många avseenden men främst då det kan appliceras på i stort sett alla 

organisationer av någorlunda storlek. Området empowerment i sig självt är tämligen 

utstuderat men när det kommer till en helhetssyn över styrsystem och dess användning i 

empowermentsyfte fanns en del brister. Främst vad gäller den moral hazard (för ledning och 

chefer) som behandlar kontrollproblemet med den frihet för anställda som empowerment 

innebär (eller möjliggörande användning av styr-/kontrollsystem). Med tanke på den något 

bristfälliga forskningen och då framförallt vad gäller aktuella utgångspunkter för 

kartläggningen av MCS, där bl.a. Mundy (2010) fortfarande använde sig av Simons LoC-

ramverk från 1995, framställdes ett nytt ramverk från mer tidsaktuell forskning. 

3.2 Studiens undersökningsstrategi och design 

Studiens syfte, att kartlägga hur företag kan använda sig av ett MCS i försök att uppnå balans 

mellan kontroll och empowerment samt dess effekter, gjorde att en strategi som bygger på ett 

kvalitativt arbetssätt som lägger fokus på ord och observationer istället för siffror vid analysen 

av data var lämplig. Därav passar tillvägagångssättet bättre vid djupare studier där en mer 

ingående beskrivning och kartläggning av ett fenomen är nödvändigt vilket stämmer väl 

överens med den här studiens upplägg. Eftersom nyanser i användningen av styrsystem ofta 

skiljer sig och framförallt när det kommer till något så finkänsligt som att balansera kontroll 

och empowerment kräver det större noggrannhet på detalj- och individnivå. Som diskuterats 

genomgående i inledningen är balanserad användning av styrmekanismer ett relativt ostuderat 

fält i empirisk mening vilket gör att Eisenhardt (1989) och Marginson (2002) argumenterar 

för ett kvalitativt tillvägagångssätt och mer specifikt en fallstudie. 

Valet föll således på att genomföra en fallstudie vilket förespråkas av Ahrens & Dent (1998) i 

studier av en karaktär där man undersöker samspelet mellan exempelvis ett MCS och andra 

aspekter (i det här fallet balansen mellan styrmekanismer inom ett MCS). En potentiell 

svaghet som uppstår i kvalitativa studier är emellertid svårigheten att generalisera resultaten 

(Yin, 2006), åtminstone på ett sätt som är statistiskt signifikant. Däremot kan resultaten 

mycket väl vara överförbara till organisationer som verkar inom liknande kontext men 

eftersom urvalet är litet bör resultat beaktas med viss försiktighet vid försök att generalisera 

över större populationer. 
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En distinktion av undersökningsdesignen som en fallstudie skapade en bas och vägledning för 

de ytterligare metodologiska val som behövde göras i processen. Fallstudier, per definition, 

innebär att fokus ligger på ett studieobjekt där man gör djupare undersökningar där man 

försöker förstå, beskriva och förklara ett enskilt fenomen i en specifik kontext (Yin, 2006). 

Valet av fallstudie kan också motiveras av att studien eftersöker djupare förståelse för att 

kunna besvara frågeställningen inom det specifika företaget där Yin (2006) menar att 

fallstudier är särskilt lämpade när man avser förklara hur diverse fenomen fungerar. Även 

Søilen & Huber (2006) menar att fallstudier är fördelaktiga när man undersöker komplexa 

situationer där en optimal lösning är svårfunnen och etablerade teorier saknas eller saknar 

tillräckligt empiriskt stöd. 

Däremot är det viktigt att som forskare vara medveten om att fallstudier gör att 

generaliserbarheten är relativt låg jämfört med kvantitativa studier. Bryman & Bell (2005) 

menar dock att det viktiga för en fallstudie inte är avsaknaden av generaliserbarhet utan fokus 

bör ligga på huruvida teori och data samspelar. Det kan gestalta sig på två olika sätt, antingen 

att man utifrån teori avser att jämföra den med insamlad data eller tvärtom att man samlar in 

data i syfte att argumentera för nya teoretiska påståenden (Bryman & Bell, 2005).  

3.3 Undersökningsplats 

På grund av viss svårighet att få tillräcklig access och tid med respondenter och företag valdes 

dessa utifrån en typ av bekvämlighetsurval som kännetecknas av att man utnyttjar de som 

finns tillgängliga i avseende att besvara studiens syfte (Christensen et al., 2010). Att det kan 

vara problematiskt att ställa upp är naturligtvis fullt förståeligt då en betydande access trots 

allt krävs i en studie av denna magnitud. Därför utnyttjades kanaler som etablerats i tidigare 

erfarenheter där en tillit redan fanns, något som eventuellt kan leda till viss partiskhet från en 

författares sida (McCracken, 1988). Emellertid var detta nödvändigt för insamlandet av 

tillräckliga mängder meningsfull data och eftersom ett antal år passerat sedan kontakten 

upphört bör de eventuella effekterna av detta ha minskat. Att använda tidigare kända 

undersökningsplatser och etablerade kanaler där förtroende redan finns kan rentav vara 

fördelaktigt, t.ex. i form av att respondenterna bistår med mer sanningsenliga svar vid 

intervjuer och således öka validiteten. En strategi som Mundy (2010) använde sig av i sin 

studie som i sitt upplägg är snarlik denna. 

Fallstudien genomfördes på en mellanstor matvarubutik i Mellansverige där huvudintervjuer 

genomfördes med butikscheferna och kompletterande intervjuer med butikernas anställda. 
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Även regionchefen, som alltså står över butikscheferna och ansvarar för drygt 20 butiker i 

Mellansverige och södra Norrland, intervjuades för att urskilja hur styrningen över de 

enskilda butikerna fungerar från dennes perspektiv. I likhet med Mundy (2010) gjordes detta 

för att skapa en helhetsbild av butikens styrning vilket är viktigt för att lokalisera så många 

styrmekanismer som möjligt och få en känsla för hur de används. Marginson (2002) 

argumentar att fallstudier också skapar större möjligheter för vidare forskning, något det 

säkerligen finns utrymme för inom det här fältet.  

I butiken där studien genomfördes intervjuades de som var på plats och var villiga att ställa 

upp. Ett fåtal ville inte intervjuas vilket kan antas bero på deras ovana att intervjuas, något 

som var synd eftersom intressanta aspekter kan ha missats. Det kan tänkas att dessa personer 

också reagerar annorlunda på MCS-användningen eftersom personlighet mycket väl kan spela 

en avgörande roll i hur systemet uppfattas.  

3.4 Datainsamling 

De data som samlades in var främst från intervjuer men en viktig del av materialet hämtades 

från den dokumentation som fanns tillgänglig avseende regler och tydliga föreskrifter om 

vilket beteende som är, och inte är, acceptabelt. Observationer genomfördes också, främst för 

att urskilja hur organisationskulturen gestaltade sig genom artefakter och liknande. Butiken 

besöktes två gånger för att uppnå vad Bryman & Bell (2005) benämner som teoretisk mättnad, 

det vill säga tillräckligt mycket dataunderlag för att kunna genomföra en tillfredsställande 

analys. Totalt genomfördes intervjuer med sju personer bestående av regionchefen, 

butikschefen, tre avdelningsansvariga och två medarbetare. Detta tillvägagångssätt är 

konsekvent med tidigare framstående studier som behandlar olika användningssätt och rollen 

av ett MCS delar och styrmekanismer (se t.ex. Marginson, 2002; Mundy, 2010).  

Primärdata sågs hela tiden som det enda alternativet, istället för sekundärdata, för att kunna 

samla in aktuell data och samtidigt anpassa insamlingen till problemområdets specifika 

attribut. Presentationen av empiri består av citat hämtade ur det transkriberade materialet med 

små, tydliga, justeringar när förklaring och/eller tydliggöranden behövdes för att underlätta 

läsningen.  

I en fallstudie används med fördel intervjuer och observationer som undersökningsmetod 

(Christensen et al., 2010). Det specifika företagets dokumentation vad gäller regler, 

föreskrifter och annat är dessutom intressant att gå igenom. Framförallt i studier av denna typ 

eftersom sådan dokumentation oftast eller alltid är signifikant när det kommer till vissa delar 
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av ett MCS (administrativ styrning). Att i detalj beskriva ett fenomen förutsätter ofta en 

intervjusituation där respondenten får använda egna ord med möjlighet till följdfrågor vid 

oklarheter kring vad respondenten sagt eller varför han/hon svarat på ett visst sätt.  

Ett semistrukturerat upplägg av intervjuerna gav möjlighet till utrymme för respondenterna att 

med egna ord svara på frågorna men också möjlighet att styra dem tillbaka på rätt spår om 

diskussionen avvek alltför mycket och saknade relevans avseende studiens syfte. Det 

förenklar också för intervjuaren då eventuella, spontana, följdfrågor kan ställas när 

förtydliganden krävs eller om man får upp ögonen för nya intressanta aspekter som tidigare 

missats (Bryman & Bell, 2005). För att fastställa en tydlig röd tråd genom intervjuerna 

framställdes en intervjuguide (se bilaga) utifrån den teoretiska referensramen och den 

begreppsapparat, i form av analysmodellen, som arbetats fram. Både frågor och följdfrågor 

togs fram med avsikt att vägleda diskussionen inom ramarna för studien. Intervjuguiden 

konstruerades med några av Bryman & Bells (2005) anvisningar i åtanke. Anpassning av 

språkbruket till respondenterna (undvika komplicerade akademiska termer), formulering av 

frågor för att få värdefulla och relevanta svar samt att undvika ledande frågor var några av 

dessa. 

Innan intervjuerna påbörjades säkerställdes att respondenterna accepterade att de spelades in 

för möjlighet till transkribering i efterhand. Analyseringen av materialet hade gjorts omöjlig 

om inte möjlighet till inspelning funnits då anteckningar och att hålla saker i minnet är alltför 

opålitliga metoder. Detta främst på grund av den stora mängd data som kanaliseras mellan 

intervjuare och respondent men även för att urskilja viktiga nyanser i svaren som möjligtvis 

inte upptäcks i intervjusituationen (McCracken, 1988; Bryman & Bell, 2005).  

Eftersom att uppge namn på personer och organisation inte bidrar till studiens analys 

garanterades fullständig anonymitet till respondenterna för att minska risken för 

återhållsamma svar. Emellertid är det svårt att utesluta risken helt eftersom det ibland 

diskuteras något känsligare ämnen, exempelvis relationen till chefer och dess användning av 

styrsystemet.  

De som intervjuades var alltså regionchefen, butikschefen och de anställda som hade 

möjlighet att delta. De anställda som intervjuades bestod av tre avdelningsansvariga och två 

medarbetare. Att välja individer med olika befattningar och på olika avdelningar i företaget 

bör bidra till att höja studiens validitet och reliabilitet (Yin, 2006) genom att det ger fler och 

skilda infallsvinklar som sedermera kan tolkas. Alla intervjuer genomfördes på plats i butiken 
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förutom den med regionchefen som har sitt kontor på annat håll. Detta för att underlätta så 

mycket som möjligt för respondenterna. 

För att urskilja artefakter som kunde ge antydningar om organisationskulturen genomfördes 

alltså observationer i samband med besöket. Både visuella (t.ex. chefens arbetskläder) och 

beteendemässiga (arbetssätt m.m.) sådana försökte urskiljas genom guidad (av butikschefen) 

och egen rundvandring i butiken. 

Dokumentgenomgången genomfördes främst för att urskilja regler, rutiner, uppförandekoder, 

standardiserade riktlinjer, checklistornas utformning och så vidare, alltså den administrativa 

styrningen.  

3.5 Framställande av intervjuguiden 

I syfte att skapa vägledning vid intervjutillfällena framställdes en intervjuguide. Det anses 

vara ett passande sätt att genomföra en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005) för 

att skapa en röd tråd genom intervjun och se till att man håller sig inom ramarna för studien. 

Två olika intervjuguider framställdes eftersom intervjuer genomfördes på olika 

organisationsnivåer: chefsnivåer och övrig personal. De två förstnämnda avser själva 

styrningen i sig eftersom de har beslutsfattande hierarkiska positioner medan de övriga 

intervjuades främst för att urskilja de effekter som MCS-användningen leder till. En annan 

anledning till de olika utformningarna är respondenternas markant skilda kunskapsnivåer där 

en bedömning gjordes för att försöka utvinna så mycket relevant information som möjligt. 

När frågorna formades användes analysmodellen som utgångspunkt där de begrepp som finns 

illustrerade används. Detta skapar struktur i intervjuerna vilket sedermera underlättar både 

datainsamlingen och analysen. Intervjuguiden är därför utformad efter begreppen 

administrativ styrning, kulturstyrning, resultatstyrning, och incitamentsystem. Det som skiljer 

chefsintervjuerna med de anställdas intervjuer är att de förstnämnda avser fånga utformningen 

och syftet med MCS-användning och de sistnämnda istället effekterna av användningen. 

Eftersom syftet med studien bottnar i de frågeställningar som avses besvaras ställdes dessa 

grundläggande frågor innan de operationaliserades för respondenterna att svara på: 

 Vilka styrmekanismer använder man sig av? 

 I vilket syfte används dessa styrmekanismer? 

 Vilka effekter har användningen av dessa på övriga anställda? 
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3.6 Dataanalys 

Vid analysen av de empiriska data som samlades in lades stort fokus på analysmodellen för att 

se till att det blev enhetligt. Utmaningen var att lokalisera och urskilja styrmekanismer på 

både lokal och regional nivå samt hur de användes. Genom intervjuerna och 

dokumentgenomgången fångades många av de styrmedel som finns till förfogande i 

styrningen av butiken. För att skapa ett MCS-ramverk i syfte att tydliggöra studiens fokus och 

skapa en enhetlig begreppsapparat användes främst Merchant & Van der Stede (2012), Malmi 

& Brown (2008) och Simons (1995). Den, relativt begränsande, tidigare forskning som 

används i studiens begreppsapparat kommer främst från Mundy (2010) och Tessier & Otley 

(2012) men med inslag av bl.a. Adler & Borys (1996), Wouters & Wilderom (2008). 

De specifika styrmekanismerna som används i butiken placerades utefter egenskaper i 

antingen administrativ styrning, kulturstyrning, resultatstyrning eller incitamentsystem. Detta 

alltså för att skapa struktur och eftersom de olika systemen generellt har olika syften 

(begränsande/möjliggörande). En diskussion förs för varje styrmekanism huruvida den 

används i syftet att fungera begränsande eller möjliggörande och i ett senare skede hur den 

påverkar personalen. Förhoppningen var att, genom att ta utgångspunkt i tidigare etablerad 

teori, minska subjektiviteten i bedömningen av organisationens MCS (Olsson & Sörensen, 

2007). 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Att som forskare agera etiskt kan tyckas självklart men för att säkerställa den här studiens 

kvalitet på det området valdes en rapport från Vetenskapsrådet (2011:1) som utgångspunkt. 

Ofta är informationen man som forskare behöver ta del av inget som organisationen gärna 

delar med sig av då den kan vara viktig av konkurrensmässiga skäl. Därför följdes de 

rekommendationer från ovanstående rapport vad gäller företagssekretess. Dessutom iakttogs 

försiktighet kring den anonymitet som utlovades respondenterna ifall känslig information 

diskuterades. 

3.8 Avslutande metodreflektion 

I det stora hela fungerade tillvägagångssättet bra och arbetsgången flöt på som tänkt. Dock 

skulle förintervjuer med framförallt region- och butikschefen varit till stor hjälp för att på 

förhand kartlägga de styrmekanismer som används samt syftet med dessa. Det löstes nu 

istället med ett ytterligare besök i butiken vid ett senare tillfälle. 
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Om en ytterligare studie inom samma ämnesområde skulle genomföras hade den troligen 

genomförts på en högre organisationsnivå med besök i fler butiker och intervjuer med fler 

butikschefer. Detta för att se hur MCS-användningen fungerar på dem då de har större ansvar 

och större potentiella vinster att hämta. Dessutom finns inte regionchefen på plats särskilt ofta 

i butikerna vilket gör det till ett än större kontrollproblem. 

Även om de förberedelser som var möjliga också gjordes inför intervjuerna, bl.a. informerade 

i förväg att vi skulle komma och såg till att komma när så många som möjligt jobbade, var det 

beklagligt att inte alla personer i butiken var villiga att ställa upp på intervju. Det gjorde att 

datamaterialet minskade vilket eventuellt kan ha skadat slutprodukten något. En eller ett par 

intervjuer till hade säkert gett möjlighet till än starkare slutsatser. Däremot svarade de 

respondenter som intervjuades väldigt tillfredsställande och vägde förhoppningsvis upp för de 

som inte ville ställa upp.  
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4 Empiri och analys 

Den empiriska datapresentationen kommer följa mönstret från teoriavsnittet och 

analysmodellen. Först presenteras materialet från region- och butikschefen eftersom de främst 

kartlägger användningen av organisationens MCS. Därefter kommer personalens uppfattning 

av hur MCS-användningen påverkar dem. Analysen av materialet görs löpande för att läsaren 

lättare ska hålla samman data och analys. Avsnittet avslutas med en kortare sammanfattning 

innan slutdiskussionen. 

4.1 Administrativ styrning 

Regler, policys, uppförandekoder och så vidare är ständigt närvarande i butiken. Större delen 

av dessa formas på central nivå för att skapa enhetlighet över hela landet. Kunderna ska kunna 

förvänta sig samma service längst ner i Skåne såväl som längst upp i Norrland. Mestadels 

avser reglerna att säkerställa saker som att komma i tid, inte ta med produkter hem och att 

personalen alltid ska vara trevlig mot kunderna. Regler, policys och uppförandekoder har för 

avsikt att fungera begränsande. 

”Vi får regler uppifrån huvudkontoret. Alla vet vad man får göra på arbetet. Det 

finns ingen diskussion om det, det bara är så.” – Butikschefen 

”… [uttalade värderingar och uppförandekoder] kommer uppifrån vilket som sagt 

finns utskrivet på papper” – Butikschefen 

Däremot finns det också externa riktlinjer som man måste anpassa sig till. Exempel på sådana 

kan vara matsäkerhet, hygien och kontroll av temperatur på frysvaror. Därför har butikschefen 

och regionchefen etablerat rutiner för att säkerställa att de efterföljs. Även i andra fall kan 

standardiserade rutiner kännas påtvingade och etablera begränsningar för personalen som inte 

får och/eller vågar testa egna lösningar. Eftersom rutiner är en stor del av det dagliga arbetet i 

en matvarubutik och även observerades i det här fallet betraktas standardiserade rutiner som 

begränsande. Det kan gestalta sig på flera sätt hos personalen, bland annat att de inte vågar 

testa egna vägar eller att de undermedvetet tror sig veta sämre än den som upprättat rutinerna. 

Kopplat till de etablerade rutinerna finns också checklistor som personalen ska använda sig av 

för att kontrollera att man klarat av de uppgifter som förväntas. Dessa kan kategoriseras som 

väldigt begränsande förutsatt att de är omfattande och personalen inte hinner färdigt snabbt 

eller alternativt har möjlighet att avvika från den. Emellertid har de möjlighet att diskutera 

med butikschefen vilka rutiner och punkter som ska finnas med på checklistan men det hänger 



26 

 

återigen på att det är högt i tak och de vågar göra det (och inte antar att butikschefen vet 

bättre). Således kan den fungera begränsande även om det inte är den huvudsakliga avsikten 

som är att se till att anställda inte glömmer av viktiga saker de förväntas göra. 

”Ja, sitter uppe [på anslagstavlor] där man får fylla i vad man gjort, tänk om man 

har 20 olika saker att göra under dagen så behöver man en checklista för att se till 

att allting blir klart […] behövs speciellt då folk går från olika avdelningar under 

dagen.” – Butikschefen 

Även en stor del av varusortimentet bestäms genom centrala förhandlingar med olika 

leverantörer. Det fungerar begränsande för både butikschefen och avdelningsansvariga 

eftersom de inte får bestämma helt över vilka varor som ska finnas i butiken. Regionchefen 

uppskattade den centrala delen av sortimentet, kedjans koncept som ska finnas i alla butiker, 

till 80-90 % och därmed har befogenhet att styra över det resterande som till stor del 

innefattar lokala produkter. 

”Vi kan konstatera det att vi är en kedja med [många] butiker, men finns på 

många olika platser så kedjans koncept står för cirka 80-90% av det som behövs 

för att [få nöjda kunder] men man måste addera till det sista. Det är ingen annan 

som vet förutom de som är där och lyssnar på kunderna.” – Regionchefen 

”Vi sitter och handlar centralt med Felix [om vilket pris som ska betalas för 

ketchupen]. Ett handslag så finns det i samtliga butiker, den kommer stå på hylla 4 

och få två [hyllplatser], vad får vi för pris? Då slipper han åka runt i alla butiker 

för att fråga om han får ställa in sin produkt.” – Regionchefen 

Tabell 4.1. Administrativa styrningens mekanismer 

Styrmekanismer Användningssyfte 

Regler, policys, uppförandekoder Begränsande 

Standardiserade rutiner Begränsande 

Checklistor Begränsande 

Centralt bestämt sortiment Begränsande 

Omplaceringar Begränsande 

Låsta dörrar Begränsande 

Behörighetsnivåer Begränsande 

Strategiska val av befordringar Begränsande 
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Tidigare har man också använt sig av omplaceringar av personal i begränsande syfte för att 

styra vilka som arbetar och kommunicerar med varandra. När man upptäcker att en 

konstellation inte fungerar har butikschefen möjlighet att kliva in och göra förändringar 

angående vilka som arbetar med vilka. 

”Vi märkte att det blev lite för mycket lek och kände att några ur personalen 

behövde roteras för att hålla tillräckligt bra tempo” – Butikschefen 

Andra begränsande styrmekanismer som man använder sig av är vanliga exempel som 

lösenord, behörighetsnivåer på datorer och låsta dörrar. Det handlar exempelvis om vilka som 

får lägga order, ändra priser och kontrollera lagersaldon. Angående låsta dörrar är det i princip 

bara butikschefens kontor, där man förvarar större delen av känsligt material, som inte är 

tillgängligt för personalen. Strategiska val av vilka som har tillgång till olika behörigheter och 

material är också något som både regionchef och butikschef har reflekterat över då personalen 

måste vinna deras förtroende över tid. 

”… allmänt har vi lösenord på datorer och min dörr är ju låst, så man bara 

kommer in på sin egen behörighetsnivå. Folk i kassan kan inte gå in och ändra 

priser bland annat.” – Butikschefen 

4.2 Kulturstyrning 

Att etablera en stark och enhetlig organisationskultur är något man ständigt arbetar med inom 

organisationen och är tänkt att genomsyra alla, från huvudkontoret till kassapersonalen i 

butikerna. Grundläggande för detta arbete är företagets vision, mission, strategi och 

kärnvärden som ska finnas med i allt man gör. Genom visionen, som säger att varje enskild 

butik ska vara bäst på den specifika orten de befinner sig, försöker man uppnå en strävan hos 

alla individer i organisationen att försöka bli bättre (och framförallt bidra till att 

organisationen blir bättre). Att försöka motivera personal på det här sättet utan att specificera 

något ytterligare kan således betraktas som ett möjliggörande användningssätt. När man 

dessutom arbetar med att anpassa övriga styrsystemet utefter visionen och strategin bör 

effekterna bli än bättre.  

”Vi har våra värderingar och vision i botten, det är våra hörnpelare som vi står på 

[och dessutom våra] fem kärnvärden som genomsyrar hela koncernen.  Sen har 

[den här kedjan] ett alldeles eget kärnvärde som heter vi inspirerar [och] butiken 

är scenen.  Det gäller alla i [kedjan] att det vi gör här och idag är för att man ska 
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bidra till bättre butiker.  Viktigt att man är starka tillsammans, vilket är ett 

kärnämne.” – Regionchefen 

”Absolut [ska målen] vara höga. Vi har hög målsättning här, siktar på att bli bäst 

[…] sen tittar jag på hur vi ska konkurrera ut och bli bättre än [övriga butiker], 

jämför med vad de gör bra.” – Butikschefen 

För att kunna skapa och bibehålla en önskvärd organisationskultur försöker man också vara 

noga vid nyrekryteringar. Dels är regionchefen noga vid valet av butikschefer för att de ska 

passa in och detsamma gäller butikschefen när ny personal ska tillsättas. Just vikten av att nya 

individer skulle ”passa in” var något som betonades i intervjuerna. Det kan tyckas att 

nyrekryteringsarbetet inte påverkar den personal som faktiskt arbetar i butiken ifråga. Dock 

kan det hävdas att det fungerar begränsande i den mån att personalen anpassar sig för att 

passa in i den redan existerande kulturen, både vid rekryteringstillfället och senare i arbetet 

vilket gör att de beter sig som de tror att cheferna vill att de ska göra. Om så är fallet kommer 

troligen inte individerna känna sig empowered och söka egna lösningar i samma utsträckning.  

”Vi försöker hitta medarbetare som vi tror passar in i gruppen, är service-minded 

och som vi tror kan jobba med ett bra tempo” – Butikschefen 

I upplärningsarbetet av anställda är man också noga med att visionen och andra kärnvärden 

reflekteras. Det uppnås genom att man presenterar dessa för personalen och förklarar hur det 

är tänkt att gestalta sig i den operationella verksamheten. Detta gör man för att försöka 

etablera en enhetlig kultur där individerna inte bara lär sig hur man ska utföra arbetsuppgifter 

utan också hur man förväntas bete sig. Genom denna typ av insocialisering försöker man få 

personalen att anamma den organisationskultur man förespråkar eller åtminstone rätta sig 

efter den. Det är följaktligen ett sätt att försöka få individerna att anpassa sig efter 

organisationens vilja, något som kan fungera begränsande för anställda. 

”Uttalade värderingar som de anställda får på papper och även i utbildningen [de 

får] ska [organisationskulturen] genomsyra allting. Ligger i grund till de beslut vi 

fattar och de planer vi lägger upp” – Regionchefen 

En annan intressant aspekt som upptäcktes, både i intervjuer och genom observationer var att 

butikschefen arbetade som ”en i gänget”. Det vill säga att han var nere på golvet och arbetade 

där det behövdes och använde likadana arbetskläder som övriga. Butikschefens närvaro och 

det faktum att han arbetar delar av sin tid nere på golvet kan ge signaler till personalen att alla 
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”sitter i samma båt” och att allas åsikter är viktiga. I sådana fall kan det fungera 

möjliggörande men om det uppfattas som att butikschefen är nere på golvet i syfte att 

kontrollera personalen är det snarare tvärtom, det vill säga begränsande. Det beror helt enkelt 

på vilken avsikt butikschefen har med det och hur individerna uppfattar det, vilket säkert 

också beror på butikschefens personliga egenskaper. 

”Jag är här väldigt mycket därför kan jag släppa friheten och ändå hålla kontroll. 

Jag tror att de flesta blir motiverade av att se att jobbet de gör blir bra och att de 

ser ett resultat av dem, att de gör skillnad. Just det med en klapp på axeln gör så 

mycket.” – Butikschefen 

Personalfester, framförallt julfest, är något man använder sig av bland annat för att stärka 

banden mellan arbetskollegor. Det ger också möjligheter att premiera anställda som lyckats 

särskilt bra med olika mål som satts upp. Man hoppas att det ska fungera motiverande både 

för den som premieras och övriga personalen, som förhoppningsvis också vill premieras vid 

nästa tillfälle. Den här typen har inga speciellt begränsande aspekter och är snarare mer 

möjliggörande. 

”Vi har julfester och i somras hade vi sommarfest för att vi gjorde bra resultat.” – 

Butikschefen 

En annan typ av kontroll som man försökt uppnå är ömsesidig övervakning inom 

arbetsgrupper. Enligt visionen ska ju butiken vara ”bäst på sin ort” vilket ställer krav på hela 

butiken och personal att prestera. Det, tillsammans med övrig målstyrning (kopplat till 

gruppmässiga belöningar), för med sig förhoppning om en viss nivå av att personalen 

kontrollerar varandra. Det kan vara både i prestationssyfte (att alla inom gruppen jobbar hårt) 

och rent kontrollsyfte (att man håller sig till regler etc.). Med andra ord en typ av kontroll som 

kan fungera begränsande för individer utan att någon direkt kontroll är nödvändig från chefs- 

och ledningshåll vilket dessutom, om det lyckas, sparar pengar. Dock kan det snarare fungera 

möjliggörande på gruppnivå där man kommer fram till egna, förhoppningsvis effektiva, 

arbetssätt gemensamt inom gruppen. Därmed har avdelningsansvariga inga ytterligare 

begränsningar i och med den styrmekanismen.  Gruppbelöningar, som till exempel pris för 

”bästa avdelning” (se incitamentsystem nedan) skapar också en kultur av intern konkurrens 

mellan avdelningar vilket man hoppas ska motivera personalen. Dessutom informeras 

medarbetarna dagligen om hur det går för avdelningarna vilket säkert också skapar en kultur 

av intern konkurrens. 
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Tabell 4.2. Kulturstyrningens mekanismer 

Styrmekanismer Användningssyfte 

Vision, mission, kärnvärden & strategi Möjliggörande 

Nyrekrytera likasinnade Begränsande 

Utbildning/insocialisering Begränsande 

Butikschefens arbetar på golvet Båda 

Personalfester Möjliggörande 

Ömsesidig övervakning (Gruppnivå) Möjliggörande 

Ömsesidig övervakning (Individnivå) Begränsande 

Intern konkurrens Möjliggörande 

 

4.3 Resultatstyrning 

Den största och mest centrala delen av resultatstyrningen inom organisationen är 

budgetstyrning. Först tar regionchefen fram en budget för de enskilda butikerna där sedan 

butikschefen har ansvar att fördela resurser som han eller hon anser nödvändigt. Det är 

således också butikschefen som har det yttersta ansvaret för att butiken som helhet presterar 

enligt de budgetmål som sätts upp. Butikschefen har emellertid möjlighet att disponera 

budgeten på olika avdelningar där det också finns försäljningschefer/avdelningsansvariga som 

har ansvar för dessa. Eftersom budgeten i sig inte innefattar några specifikationer över hur 

man ska nå målen och det egentligen bara är avvikelser som följs upp fungerar den 

möjliggörande för personalen. För att ytterligare säkerställa att alla anställda är medvetna om 

försäljningssiffror och dylikt har man dessutom morgonmöten där det informeras om hur 

butiken och avdelningarna går jämfört med föregående år. Detta skapar också en intern 

konkurrens mellan avdelningar där man hoppas att varje avdelning vill bli den bäst 

presterande avdelningen. Detta kan också klassas som en typ av kulturstyrning men som 

likväl fungerar möjliggörande. 

”Vi upprättar budgetar, sedan bryter vi ned det med delmål med uppföljning varje 

vecka. Försäljningsindex mot sin budget som jämförs med index emot föregående 

år, kostnader, vad vi har för nyckeltal som vi mäts emot. Varje butik har sina 

unika nyckeltal som man mäts emot varje vecka och månad. Sedan gör vi större 

bokslut efter varje kvartal då får vi fram de exakta värdena. Den är väldigt 

avgörande hur vi går emot de målen vi satt upp och ändå hyfsat träffsäker 

månadsvis.”  – Regionchefen 
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De finansiella mått man lägger extra vikt på i butiken (avdelningsnivå) är försäljningssiffror, 

marginaler och svinn (det man slänger i kronor). Det faktum att man lägger extra fokus på 

dessa från ledningshåll ger en viss begränsande effekt i och med att annat måste 

bortprioriteras men eftersom siffrorna är breda och beaktar både intäkter och kostnader är de 

ändå främst möjliggörande.  

”[Om de målen] pratar jag med anställda varje dag, siffror är alla intresserade av” 

– Butikschefen 

Andra viktiga, icke-finansiella, mått och bedömningar man använder i sitt MCS är 

sjukfrånvaro, kundnöjdhet/kundmissnöje och subjektiva bedömningar från butikschefen vad 

gäller produktsortimentet, varupåfyllning och så vidare. Sjukfrånvaron mäts främst för att veta 

när, var och hur det kan behövas eventuella åtgärder. När det kommer till 

kundnöjdhet/kundmissnöje ges möjligheter till kunder att ge synpunkter, både skriftligt i en 

låda och i direktkontakt med personal eller butikschef. De subjektiva bedömningarna görs 

löpande av butikschefen vilket förefaller naturligt eftersom han oftast är på plats och har 

mandat att kräva prestationer av övrig personal. Dock verkade han mestadels leda genom att 

sätta exempel och visa hur man kan göra, sen är det upp till personalen att testa sig fram och i 

diskussion med butikschefen komma fram till bästa möjliga lösningar. Den viktigaste formen 

av icke-finansiella nyckeltal finns dock i vad man kallar för konceptuppföljning (KU). 

Konceptuppföljning fungerar så att man, med utgångspunkt i förbestämda kriterier, bedömer 

enskilda butiker utifrån ett kundperspektiv. KU genomförs fyra gånger per år i syfte att 

identifiera vad butiken gör bra och dåligt med hjälp av betygssättning (1-10) på olika områden 

som exempelvis kundservice, varupåfyllning, hygien och så vidare. Det är alltså en, av 

företaget centralt bestämd, person som åker runt i butiker och agerar som en helt vanlig kund 

för att på så sätt inte lika lätt kunna upptäckas av anställda och bli särbehandlad. KU 

upprättades och implementerades inom organisationen för sju år sedan för att höja kedjans 

lägstanivå. 

”Vi har ett KU (konceptuppföljning) som görs 4 gånger per år. Det kommer en 

person utifrån med [ett kundperspektiv] som kontrollerar datum för [på varor], 

personalens servicenivå som sedan betygssätts. En objektiv bedömning.” – 

Butikschefen 
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Tabell 4.3. Resultatstyrningens mekanismer 

Styrmekanismer Användningssyfte 

Budgetar Möjliggörande 

Finansiella mått Möjliggörande 

Icke-finansiella mått Möjliggörande 

Konceptuppföljning (KU) Möjliggörande 

 

”… vi har något som heter konceptuppföljning. Vi åker ut och betygsätter 

butikerna […] Allt efter åren som gått har vi flyttat upp ribban för vad vi som 

kedja anser är ok, på en skala 1-10. När vi började hade vi en skala på 2,9 i snitt 

men nu i år har vi ett mål på minst 5,5 i betyg för varje butik. Det har ju gjort att 

butikerna har fått nya utmaningar. Detta har vi som kvalitetssäkring.” – 

Regionchefen 

Utöver KU besöker också regionchefen butikerna när han finner det nödvändigt vilket också 

fungerar som en kontroll med avsikt att säkerställa kvaliteten i butikerna. Hur ofta han 

besöker en viss butik är helt behovsanpassat och baserat på var han anser att insatsen ger mest 

tillbaka. Dessa besök blir inte direkt begränsande eftersom de sker så sällan utan snarare 

prestations-/resultatorienterade. Det gör att besöken snarare fungerar på ett möjliggörande sätt 

då regionchefen främst inte kontrollerar själva arbetssättet utan snarare produkten av det.  

”Jag är även ute och följer upp butikerna genom visuella kundrundor och tittar på 

[hur det går för] butikerna och hur mycket vi slänger (svinn).” – Regionchefen 

4.4 Incitamentsystem 

Användningen av belöningar är generellt ganska begränsad inom detaljhandelsbranschen. Det 

finns dock en del att urskilja och främst, som tidigare antytts, kopplat till resultatstyrningen 

vad gäller belöningar. Däremot finns det även vissa, mer eller mindre allvarliga, 

bestraffningar som man använder sig av vid regelbrott (kopplat till den administrativa 

styrningen), dåliga prestationer och så vidare. Om till exempel någon i kassan inte kollar 

legitimation på minderåriga som köper alkohol eller tobak kan konsekvenserna bli allvarliga 

för både butiken och kassapersonalen. Bestraffningar som kan drabba anställda vid 

regelöverträdelser och/eller sämre prestation är förlust av jobb (främst för de som inte är 

tillsvidareanställda), tillrättavisningar, omplacering/degradering eller att butikschefen lägger 

sig i arbetet och ger mindre frihet (ytterligare begränsningar).  
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”Vi har aldrig behövt ”sparka” någon så länge jag varit här men i vissa fall måste 

jag vara mer tydlig i mina instruktioner och kontrollera hårdare för att de ska få 

saker gjorda.” – Butikschefen 

Bland potentiella belöningar finns framförallt befordran och karriärmöjligheter om man visar 

framfötterna och vill avancera inom företaget. Det kan vara allt från att gå från en begränsad 

timanställning till heltidsanställning eller från heltidsanställning till avdelningsansvarig och så 

vidare. Omplaceringar till mer åtråvärda avdelningar räknas också som en typ av befordran. 

Förhoppningen är att den typen av belöning ska skapa incitament för ambitiösa medarbetare 

som vill utvecklas att arbeta hårdare. En väg som butikschefen själv har tagit för att ta sig dit 

han är idag vilket i sig kan ge inspiration till övriga personalen.  

”… [generellt] finns inte så mycket att hämta [i form av] konkreta belöningar 

utöver att man, om man vill och är duktig, kan avancera inom företaget. ” – 

Butikschefen 

Vidare används beröm mycket för att premiera bra prestationer. Det kommer främst från 

butikschefen, som ju är på plats för det mesta, men också från regionchefen när han besöker 

butiken. Man är mycket noga med att berömma personalen eftersom det ses som ett effektivt 

sätt att premiera både kostnadsmässigt och den effekten det tenderar att ha på medarbetarna 

när de känner att de får uppskattning.  

”Jag tror att de flesta blir motiverade av att se att jobbet de gör blir bra och att de 

ser ett resultat av dem, att de gör skillnad. Just det med en klapp på axeln gör så 

mycket.” – Butikschefen 

Även gruppmässiga belöningar används (kopplat till kulturstyrningen) och då främst i form av 

sponsrade aktiviteter för anställda. Julfesten är en tradition och något man har oavsett 

butikens resultat/prestation men i somras hade man exempelvis också en sommarfest eftersom 

man visat ett tillfredsställande resultat. Julfesten används också, som tidigare nämndes, till att 

dela ut priser till medarbetare som gjort det särskilt bra inom olika områden det gångna året. 

Det kan exempelvis vara kategorier som ”årets medarbetare”, ”årets bästa kundbemötare”, 

”bästa avdelning” och så vidare. 

Det finns också ett visst, om än litet, manöverutrymme vad gäller löner. Det finns möjlighet 

att erbjuda något högre lön till väl presterande personal och då främst avdelningsansvariga 

som överträffar sina mål. 
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Tabell 4.4. Incitamentsystemets mekanismer 

Belöningar Bestraffningar 

Befordran/Karriärmöjligheter Förlust av jobb 

Sponsrade aktiviteter Tillrättavisningar 

Prisutdelningar Omplacering/degradering 

Löneförhöjning Mindre autonomi 

Beröm  

 

Incitamentsystemets främsta syfte är ju att rikta fokus för medlemmarna i organisationen och 

indirekt tala om vad som är viktigast att göra att undvika beroende på hur kraftigt det belönas 

eller bestraffas. Incitamenten är kopplade till övriga delar av MCS:et men där belöningar 

främst är kopplade till resultatstyrningen och bestraffningar främst till den administrativa 

styrningen även om viktiga undantag finns (därav analysmodellens utformning).  

Ett intressant sådant undantag var att längre tids efterlevnad av de begränsande 

styrmekanismerna som t.ex. regler och dylikt mycket väl kan spela en avgörande roll i vem 

som exempelvis får en befordran och/eller ytterligare karriärmöjligheter, främst i ett längre 

tidsperspektiv. När diskussionen kring det kom på tal kom följande reaktion: 

”Det är väldigt viktigt. Om valet står mellan en person som alltid kommer i tid 

och en som är slapp [vad gäller] sånt har den som kommer i tid större chans. Det 

visar arbetsmoral, kanonviktigt, speciellt i ledarroll.” – Regionchefen 

4.5 Ledningens syn på MCS-användningen 

För att få anställda att känna sig empowered försöker man få alla i organisationen att uppleva 

att de bidrar till organisationens måluppfyllnad. Bland annat avser några av företagets 

kärnvärden att uttryckligen och tydligt formulera att all personal är viktig. Dessutom tas den 

lokala anpassningen upp, något som endast personalen på lokal nivå vet hur de ska hantera 

när det kommer till sortiment och så vidare. 

”Viktigt att man är starka tillsammans, vilket är ett kärnvärde. Vi måste även våga 

ta ut svängarna på de platserna vi verkar. Att inte bli för hårt styrda utan också se 

möjligheterna att göra saker lite annorlunda på lokal nivå [för att anpassa sig till 

lokala marknader]. Men avsikten är fortfarande att nå vår vision, så länge avsikten 

är ärlig.” – Regionchefen 
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Det är tydligt att man vill att anställda ska ta egna initiativ och testa nya idéer så länge det 

bottnar i den värdegrund som organisationen står för. 

”Det uppmuntrar vi. Det här med ledarskap, det gäller att ge tillit och förtroende, 

då vågar man. Vi vill att medarbetarna ska våga vara kreativa och hitta på 

lösningar som får kunder att handla mera. Då kan inte vi styra upp individer på 

detaljnivå. Måste få förutsättningarna att bli engagerad och inte att man bromsas 

på sin arbetsplats. Att man känner att det här är viktigt för sin arbetsplats och för 

[den anställdes] butik.” – Regionchefen 

”Jag låter personalen vara och om de behöver hjälp får de komma till mig som ett 

stöd. Om jag märker ett problem tar jag upp det med de anställda sen får de 

komma på idéer på vad vi ska förbättra. Även rutinmässiga idéer som fattas 

uppskattas att de kommer med som förändrar arbetssättet på ett positivt sätt.” – 

Butikschefen 

Att man försöker ge anställda möjligheter att påverka och komma med idéer är tydligt. Därför 

ska, i nästkommande avsnitt, det här specifika företagets användning av sitt MCS undersökas 

ur personalens perspektiv. Frågorna kommer cirkulera kring hur de upplever att det påverkar 

dem, vilket ju naturligtvis är huvudpoängen med arbetet kring ett MCS. 

4.6 MCS-användningens effekt på personalen 

Företagets MCS-användning avser att hitta en passande styrning för dess specifika kontext 

och personal. Den här studien avser att fokusera på hur man använder sitt MCS i syfte att hitta 

en godtagbar balans mellan kontroll (begränsande användning) och empowerment 

(möjliggörande användning). Nedan kommer således personalens uppfattning av MSC-

användningen diskuteras. 

4.6.1 Administrativa styrningen 

Den administrativa styrningen är avsedd att sätta gränser för anställda och fungera 

begränsande. Alla mekanismer som klassats under administrativ styrning har det syftet även 

hos det aktuella företaget (se tabell 4.1).  

Först och främst verkar inte regler och liknande uppfattas som ett störande moment hos 

personalen. De tyckte att de regler, policys och uppförandekoder var något nödvändigt som 

endast underlättade i det dagliga arbetet.  De tyckte inte att det var något som påverkade 
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arbetsgången nämnvärt utan det mesta var sunt förnuft, detsamma vad gäller uppförandekoder 

(trevlig mot kunderna etc.), som man säkert skulle följt även om det inte var reglerat.  

”Nej reglerna är jättebra. Man vet vad som är och vad som inte är acceptabelt, alla 

arbeten behöver regler som man ska hålla.” – Avdelningsansvarig 1 

”Nej, [reglerna] är ganska självklara. Inget som påverkar friheten under 

arbetsdagen. Enda är att förr fick vi ta med saker hem där datumet hade gått ut, 

vilket vi inte får göra nu.” – Avdelningsansvarig 2 

Även om regler är centralt utformade så har de uppenbarligen ingen större effekt på den frihet 

som personalen upplever. Troligen har det med reglernas utformning att göra och vad de avser 

att säkerställa vilket individerna inte verkade ha något problem med att acceptera i det här 

fallet. Det viktiga för att behålla en nivå av empowerment är att inte ha regler som är för 

begränsande i avseenden som personalen uppfattar som hindrande vilket inte verkar vara 

fallet. 

Inte heller standardiserade rutiner verkar uppfattas som något problem eftersom personalen 

anser att de kan förändra dessa om det anses nödvändigt. Om de har idéer som de tror skulle 

förenkla arbetet har de möjlighet att dels testa dem och dels diskutera dem med butikschefen 

som då kan framföra sina åsikter i frågan. Ibland kan det vara viktigt att butikschefen är med 

och beslutar då man måste vara noga med att man håller sig till externa regler, policys och så 

vidare. Externa sådana är dock inte av intresse i denna studie, mer än att man måste anpassa 

egna rutiner därefter, eftersom de inte ingår i företagets MCS.  

”Ja så stor frihet har vi så vi använder oss av egna lösningar om vi ser någonting.” 

– Medarbetare 1 

”Jag tycker vi är väldigt fria, [ledningen] kommer med vissa direktiv vad vi ska 

göra, men sedan får vi lösa problem hur vi vill.” – Avdelningsansvarig 2 

”Ja det kan man om jag känner att vi behöver, ligger lite i den person du är. Jag är 

inte rädd för att uttrycka mina åsikter. Det är högt i tak, men som sagt jag tror det 

är hur personen är. Om man är försiktig eller inte.” – Avdelningsansvarig 3 

Återigen verkar inte personalen uppfatta ledningsdirektiven som särskilt begränsande och inte 

heller vara något som påverkar deras motivation. Däremot kan det tänkas att mycket beror på, 

som avdelningsansvarig 3 säger, hur individerna är som personer. Vissa accepterar säkert mer 
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styrning än andra men eftersom ingen verkar tycka att det styrs ”för mycket” och om man 

skulle tycka det har möjlighet att diskutera det med butikschefen finns uppenbarligen 

möjligheter att påverka arbetsgången. Det blir därmed butikschefens uppgift att argumentera 

för varför vissa lösningar är genomförbara och andra inte.  

Befogenheter och andra begränsningar hade personalen förståelse för men uppfattades ibland 

som begränsande. Avdelningsansvariga har oftast tillräckligt med befogenheter men andra 

medarbetare upplevde ibland att det försvårade arbetet, speciellt när ansvariga inte är på plats. 

Exempel på sådana situationer var när det behövdes justering av beställningar eller när 

felaktiga priser behövde rättas till. 

”… för mig känns det onödigt att inte kunna justera priser när någon kund 

upptäckt fel.” – Medarbetare 1 

Det kan tänkas att mer ambitiösa medarbetare kan känna sig extra begränsade i liknande 

situationer. Däremot var det uppenbart att förståelsen fanns där för att det är nödvändigt och 

att inte alla kan ha samma befogenheter. Det kan dock vara så att de mer ambitiösa 

medarbetarna, som man ju uttalat vill ha kvar i sina verksamheter, ser sig om efter nya 

utmaningar om de fastnar i en situation med begränsad befogenhet. 

För att arbetsuppgifterna ska skötas så effektivt som möjligt använder butikschefen dels 

arbetsrotation men också omplaceringar av personalen. Vid ett par tillfällen har butikschefen 

tyckt att konstellationer inom arbetsgrupper inte riktigt fungerat som man hoppats. Då har det 

blivit aktuellt med omplaceringar och någon har också genomförts. 

”Det har hänt någon gång [att någon omplacerats]. Jag tror [butikschefen] tyckte 

det blev för mycket lek. Det gjorde att [personen]fick byta avdelning. Det var nog 

inte så uppskattat. – Avdelningsansvarig 2 

Ofrivillig omplacering är en begränsande åtgärd, framförallt vad gäller kommunikation, som 

också betraktas så av personalen och något de gärna undviker. Man använder denna 

styrmekanism för att styra vilka som kommunicerar och arbetar med varandra. 

Användning av checklistor uppfattas främst hjälpsamt av personalen men det fanns tendenser 

till att vissa tyckte de bara var onödiga och begränsande. 

”Jag tycker [checklistorna] är lite onödiga om jag ska vara ärlig. Man känner sig 

lätt låst till de punkterna […] det känns som en omväg att diskutera med 
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butikschefen varje gång jag ser behov av mindre förändringar.” – 

Avdelningsansvarig 3 

”För mig är checklistorna en bra hjälp […] men jag är ganska ny.” – 

Medarbetare 2 

Det kan tänkas att checklistorna kan betraktas som ett värdefullt hjälpmedel när man är ny i 

butiken eller på en avdelning men istället uppfattas som begränsande och onödig för de som 

varit där ett tag. Det blir lätt en känsla av standardisering och att man inte har möjlighet att 

påverka. Viktigt att poängtera är dock att man har möjlighet att, i diskussion med butikschef, 

få till ändringar i checklistorna och andra standardiserade rutiner men att det lätt uppfattas 

som ett begränsande moment. 

4.6.2 Kulturstyrningen 

I observationer och intervjuer tycktes en ganska entydig organisationskultur kunna urskiljas. 

Det vill säga att de anställda hade en relativt lika inställning till arbete, värdegrund och så 

vidare. Man upplevde, i ledningen, sällan problem med exempelvis kundbemötande utan alla 

var genuint trevliga. Ett fokus vid nyrekryteringar har som sagt varit att hitta personer som är 

service-minded, har social kompetens och kan arbeta hårt. De besök som gjordes på 

arbetsplatsen tyder på att man lyckats bra med att hitta sådana individer, åtminstone den 

personal som är mer än extraarbetare.  

Några i personalen hade varit där längre än butikschefen vilket gjorde att de rekryterades av 

dennes föregångare. Emellertid var det ingen som, varken de som rekryterades före eller efter 

nuvarande butikschefs tillträde, tyckte att de behövt anpassa sin personlighet för att passa in. 

Det kan givetvis bero på att de som har anställts är personer som faktiskt har liknande 

värdegrunder. På frågan om någon upplevt att de varit tvungna att anpassa sig för att passa in 

vid intervjuer och rekrytering kom de flesta med liknande svar som nedan: 

”Nej, inte mer än att jag ville visa mig från min bästa sida” – Medarbetare 2 

Troligen är det så att de som anställts av företaget är de som ledningen uppfattat som bäst 

lämpade för rollen och om ingen behövt anpassa sig något särskilt tyder det kanske på att man 

lyckats. Givetvis kan det vara så att man gärna undviker att svara helt ärligt på liknande frågor 

eftersom man inte vill delge sina brister och svagheter vilket också måste tas i beaktande.  
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Om man nu inte lyckas eller har möjlighet att anställa individer om passar in i den etablerade 

kulturen har man som sagt träning och utbildning där man försöker insocialisera dem. Man 

arbetar mycket med vision och kärnvärden (fem stycken) som hela tiden ska genomsyra 

upplärningen, något som de anställda också hade tagit till sig. 

”Det var mycket genomgångar av regler och så […] mycket om kärnvärdena som 

man ska utgå ifrån, hur man ska bete sig.” – Avdelningsansvarig 1 

”… noga med kärnvärden. Det var det mycket fokus på, hur man ska vara [utifrån 

dem].” – Medarbetare 2 

Uppenbart från både regionchef, butikschef och övrig personal var att framförallt vision och 

kärnvärden används omfattande i upplärning och insocialisering. Man inser, från ledningens 

håll, vikten av organisationskulturen som styrmekanism och hur en enhetlig sådan kan vara en 

konkurrensfördel. Även om precisa effekter på personalen kan vara svåra att urskilja så verkar 

de ändå vara högst medvetna om den värdegrund och de kärnvärden som företaget står för och 

inga observationer som gjorts tyder på motsatsen. Just personalens medvetenhet är ju 

naturligtvis grunden för att etablera en enhetlig organisationskultur. Otvivelaktigt är ändå att 

eftersom anställda vet hur man ”bör” bete sig, begränsar det till viss del annat beteende, 

åtminstone finns det en potential för det. 

Det faktum att butikschefen delvis arbetar på golvet tillsammans med övriga anställda kan, 

som nämns i teorin, betraktas som ett sätt att öppna för kommunikation men också en 

ytterligare begränsande kontroll. I det här fallet uppfattas det som både och: 

”Svårt att jämföra eftersom han nästan alltid är här […] men jag tycker det är bra, 

känns mer som ett stöd [än något som begränsar].” – Avdelningsansvarig 1 

”… visst kan det kännas som att man kontrolleras lite extra men det är skönt att 

han finns där om man har frågor.” – Avdelningsansvarig 3 

Uppenbarligen fyller den här styrmekanismen båda funktionerna som nämnts. Den bidrar till 

att kontrollera arbetsmetoder och resultat men bidrar också till lättare kommunikation mellan 

butikschef och anställda där han kan fungera som stödfunktion. 

Team-arbete inom avdelningar är något som de flesta uppskattar men på frågan om det kan 

upplevas begränsande på individnivå (medarbetarna) kom följande svar: 
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”Inte alls, inom gruppen testar vi ju nya saker och sen diskuterar vi i så fall om det 

är värt att köra på” – Medarbetare 1 

Det är möjligen så att den ömsesidiga kontrollen fungerar mest för att se till att alla 

sköter sig, håller arbetstempot och inte bryter mot regler. 

Julfesterna verkade också bidra till motivation och många såg det som ett värdefullt avbrott i 

de vanliga rutinerna och ett sätt att umgås på ett mer avslappnat sätt, något att se fram emot. 

Med andra ord kan de också ses som ett incitament till att man orkar fokusera och jobba hårt 

men fungerar inte begränsande på något sätt. 

4.6.3 Resultatstyrningen 

Budget och budgetering är troligen den viktigaste styrmekanismen man använder i den här 

organisationen. Alla berörs av den på olika sätt där butikschefen ansvarar för helheten, 

avdelningsansvariga står till svars för deras del av budgeten medan övriga anställda 

naturligtvis också är beroende av den och ansvarar för sina prestationer som ska leda till att 

man klarar den.  

”Det mesta kretsar kring budgeten och den [följs upp] varje vecka, vi informeras 

om siffrorna” – Avdelningsansvarig 2 

”… att klara budgeten och sina timmar (lönekostnader) är nog det viktigaste” – 

Avdelningsansvarig 3 

”… [man] påverkas helt klart av budgeten, vi har ju [ett begränsat] antal timmar” 

– Medarbetare 1 

På avdelningsnivå handlar det mycket om att balansera kostnader vilket återspeglas i citaten 

ovan. Framförallt lönekostnader och hur man administrerar de timmar man har till förfogande 

är viktigt. Avdelningsansvariga förväntas klara av avdelningens uppgifter inom ramen för ett 

visst antal budgeterade timmar. Budgeten i sig påverkar inte anställda begränsande i hur de 

ska nå de uppsatta budgetmålen och fungerar därmed möjliggörande. Med andra ord behöver 

man inte anpassa arbetssätt mer än att hitta tillräckligt effektiva metoder för att hålla sig inom 

de uppsatta kostnadsramarna och försöka överträffa omsättnings- och marginalmålen. De mål 

som sätts upp på förhand tas fram i diskussion med butikschefen och avdelningsansvariga har 

således en del att säga till om och kan argumentera för sin sak vilket ytterligare förstärker 

tanken att det fungerar möjliggörande, vilket såklart är typiskt för resultatstyrning generellt. 
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De finansiella siffror man fokuserar extra mycket på är, som tidigare nämnt, omsättning, 

marginaler, kostnader (främst personal) och svinn vilket naturligtvis gör att personalen 

fokuserar extra mycket på dessa. Visserligen är dessa poster stora sådana (svinn är en stor 

kostnadspost) vilket gör att helheten beaktas genom dem. 

”… ligger mycket fokus på svinnet [som] gör stor skillnad på marginaler. Det 

måste vi vara noga med” – Avdelningsansvarig 1 

”… jobbar mycket med att få bort onödiga kostnader, slöseri, jobba effektivare” – 

Avdelningsansvarig 3 

Mestadels fungerar även dessa siffror möjliggörande eftersom man har mandat att hitta egna 

lösningar som bidrar till att målen uppnås MEN extra fokus på siffror som svinn kan leda till 

begränsningar i vissa avseenden. Exempelvis kan det hålla tillbaka viljan att uppgradera 

sortimentet med nya produkter i rädsla att de inte kommer sälja och därmed slängas istället 

(och räknas till svinnet).   

Vad gäller icke-finansiella siffror är det framförallt KU (konceptuppföljningen) som är viktig 

men även sjukfrånvaron, kundmissnöje och subjektiva bedömningar av arbetet. 

”… vet ju om det här med konceptuppföljningen så man får ju se till att man 

sköter avdelningen […] de kan ju komma när som helst.” – Avdelningsansvarig 1 

Uppenbart fokus på just KU från ledningshåll i butiksbedömningar gör ju att butikschef och i 

sin tur även personalen fokuserar på det. Det gäller således att hitta rutiner som gör att butiken 

håller så hög standard som möjligt hela tiden. Inget särskilt med KU eller de andra icke-

finansiella styrmekanismerna betraktas dock som begränsande. 

4.6.4 Incitamentsystemet 

Personalen verkar generellt inte vara så medvetna om de, visserligen relativt få, belöningar 

och bestraffningar som finns tillgängliga mer än några få och man verkar tycka att beröm och 

uppskattning räcker långt. Det är naturligtvis ofta så att man inte vet exakt hur man belönas 

eller bestraffas men ändå förväntar sig någon form av reaktion från butikschef och/eller 

ledning om man gör något bra eller dåligt, rätt eller fel.  

”Det spelar ingen större roll vilken position man har i företaget, har man gjort ett 

bra jobb får man det bekräftat från sina kollegor, sin chef eller kunder.” – 

Medarbetare 1 
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”… man har ju alltid möjlighet att avancera [inom koncernen] […] sen har vi ju de 

här prisutdelningarna [på julfesten] som motivation.” – Avdelningsansvarig 1  

”… kan tänka mig att vissa är mer tveksamma att våga saker, men det beror nog 

på hur man är som person.” – Avdelningsansvarig 3 

Det går definitivt inte att utesluta det faktum att incitament, och framförallt bestraffningar, 

kan fungera begränsande och göra individer tveksamma och rädda för att ta egna beslut. Det 

kan leda till att man hellre frågar överordnade istället för att ta egna beslut (som man 

förväntas göra när anställda är empowered). Däremot verkar man faktiskt premiera personal 

som kommer med förslag, testar nya idéer och är engagerade i butikens utveckling. 

”Absolut, när man har nya idéer kan man ta det med [butikschefen] och sedan 

testar vi dem. Att vi ska testa nytt uppmuntras hela tiden av [butikschefen].” – 

Avdelningsansvarig 3 

Även om inte resultatstyrning, kulturstyrning och den administrativa styrningen är särskilt 

begränsande kan ett incitamentsystem med hårda bestraffningar göra individer extra försiktiga 

men tvärtom också uppmuntra om man istället premierar sådant beteende. Baserat på de 

reaktioner och utsagor som personalen delgivit i det här fallet tyder det dock på att 

styrsystemet fungerar möjliggörande snarare än begränsande, en mer demokratisk miljö som 

involverar personalen och uppmuntrar empowerment. 

4.6.5 Generella reflektioner från personalen 

När ämnet diskuterades generellt verkade inte personalen alls känna att de styrdes och 

kontrollerades för mycket. Den kontroll och de begränsningar som fanns hade man full 

förståelse för och att man hade den frihet och de möjligheter man behövde. Emellertid 

uttryckte många en stor skillnad sedan nuvarande butikschefen tog över butiken vilket tyder 

på att personen som leder butiken har stort inflytande i hur företagets MCS operationaliseras.  

”Ja, [frihet] tycker jag att det finns, visst [butiken] har ett koncept som vi måste 

följa till en viss del men det finns ändå svängrum och vi disponerar svängrummet 

lite som vi vill här.” – Avdelningsansvarig 1 

”Nej det tror jag inte, vi blir inte styrda på [speciellt mycket]. Jag tycker att vi har 

mycket att säga till om gällande strukturen på arbetsdagen […] så stor frihet har vi 

så vi använder oss av egna lösningar om vi ser någonting” – Avdelningsansvarig 2 
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”Jag tycker vi är väldigt fria, de kommer med vissa direktiv vad vi ska göra, men 

sedan får vi lösa problem hur vi vill.” – Avdelningsansvarig 3 

Den generella uppfattningen från avdelningsansvariga verkar helt klart vara att man är nöjd 

med den autonomi man har i arbetet. Återigen beror det naturligtvis på vilken typ av person 

man är och för att den här typen av MCS-användning fungerar idag behöver den inte göra det 

imorgon. Exempelvis kan kraven på autonomi öka (samhället blir mer välutbildat och går i 

den riktningen) vilket ställer än högre krav på företagets MCS.  

4.7 Reflektioner 

Generellt verkar personalen mestadels uppfatta användningen av styrsystemet på ett positivt 

sätt. Det kan naturligtvis finnas mängder av förklaringar till det men många står med största 

säkerhet att finna i de faktorer som återfinns i tabell 2.1. Empirin visar att många av dessa 

faktorer tas i beaktande av ledningen. Därmed ska inte andra potentiella faktorer uteslutas 

som exempelvis ledarens roll (operationaliseringen av MCS) och de anställdas 

personlighetsdrag som mycket väl kan påverka hur de uppfattar styrsystemet. I 

nästkommande avsnitt diskuteras styrsystemets användningssätt och de upplevda effekterna 

av det utifrån analysmodellen och de faktorer som antogs vara avgörande i hur man lyckas 

uppnå empowerment med bibehållen kontroll. 
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5 Slutdiskussion 

De administrativa styrmekanismerna som observerades används enbart i ett begränsande syfte 

vilket är som förväntat och det är egentligen ingen teori som påstår något annat. Det kan 

definitivt styrkas i den här studien att så är fallet då samtliga styrmekanismer som kan 

kategoriseras som administrativ styrning eller handlingsstyrning också är avsedda att fungera 

begränsande.  

Däremot råder det delade meningar i hur kulturstyrningens utformning ser ut. Vissa forskare 

(som t.ex. Merchant & Van der Stede, 2012) framställer kulturstyrningen som en mer 

begränsande styrning medan bl.a. Simons (1995) helt och hållet kategoriserar den som positiv 

och möjliggörande. I den här studien är det tydligt hur styrmekanismerna inom 

kulturstyrningen, där kategoriseringarna visserligen kan debatteras, används i båda 

riktningarna beroende på dess egenskaper.  

Resultatstyrningen, vars styrmekanismer är tänkta att användas möjliggörande, är en 

stöttepelare i en empowered organisation eftersom anställda bedöms utifrån prestation och 

resultat istället för hur de uppnår dem. Detta stämmer också väl överens med det empiriska 

materialet (se tabell 4.3) då den här butiken också använder resultatstyrningen på ett 

möjliggörande sätt.  

Inom incitamentsystem finns det emellertid en del intressanta aspekter att titta på. Det är högst 

oklart varför många författare väljer att utesluta bestraffningar och endast fokusera på 

belöningar (bl.a. Malmi & Brown, 2008; Simons, 1995) vid undersökning av styrsystem. Det 

är tydligt att även bestraffningar (se tabell 4.4) förekommer vilket potentiellt kan ha stor 

inverkan på hur personalen reagerar och beter sig. Dessutom bekräftas Tessier & Otleys 

(2012) resonemang kring att man faktiskt premierar vad de kallar ”compliance”, vilket kan 

liknas med efterlevnad av de begränsande aspekterna i styrsystemet. Detta bekräftas av 

regionchefen när han understryker vikten av detta vid exempelvis befordringar, något som 

sällan beaktats i tidigare forskning. 

Angående de faktorer som anses viktiga för att uppnå empowerment men samtidigt bibehålla 

kontroll (se tabell 2.1) verkar en del uppfyllas vilket är en delförklaring till de mestadels 

positiva effekter som personalen upplever. En generell tillit verkar finnas i relationen ledning-

anställda vilket reflekteras i intervjusvaren där bl.a. regionchefen betonar vikten av att ge 

förtroende i ledarskapet. 
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Tydlig kommunikation av organisationens strategi, vision och kärnvärden är definitivt 

prioriterat även om de formas på central nivå. Medvetenheten hos personalen är hög eftersom 

kärnvärdena hela tiden ska genomsyra organisationen i stort och ända ner i butikerna vilket 

man lyckats bra med genom dess ständiga närvaro i exempelvis utbildning och träning. 

Personalen är högst medveten om vilken värdegrund de ska basera sina beslut på.  

En konsekvent användning av hela MSC antas viktigt och i butiken verkar det vara något man 

lägger fokus på. Exempelvis säger visionen att man ska vara bäst på sin ort vilket reflekteras i 

resultatstyrningens utformning (höga mål för att konkurrera ut och ”slå” konkurrenter). 

Dessutom arbetar butikschefen mycket med benchmarking i syfte att konkurrera ut och bli 

bättre än andra butiker i närområdet, något som sedan syns i de resultat- och prestationsmål 

som sätts.  

En låg grad av standardisering har man nog en del kvar att jobba med. Det finns trots allt en 

hel del begränsande styrmekanismer, som anställda visserligen inte uppfattar som särskilt 

begränsande (regler uppfattas som nödvändiga exempelvis). Det finns dock en del att lära om 

man vill uppnå högre grader av empowerment men uppenbarligen tycker ledningen att 

mekanismerna är nödvändiga för att behålla tillräcklig kontroll. Framförallt är det lätt att 

anställda fastnar vid etablerade rutiner och checklistor, särskilt vid tidsbrist. 

Att personalen trots allt inte upplever ovanstående som särskilt begränsande kan delvis 

förklaras av att personalen involveras i framtagandet av regler, rutiner och riktlinjer. Även 

om mycket av butikens regler fastställs centralt och skickas i dokumentform ses de reglerna 

som självklarheter av anställda och uppfattas därför inte heller särskilt begränsande. Det är 

tydligt att en förståelse finns hos personalen om varför de är nödvändiga. Övriga regler, 

rutiner och riktlinjer som man använder i den operationella styrningen av personalens dagliga 

arbete involveras personalen betydligt mer där de har möjlighet att ifrågasätta och diskutera 

dessa med butikschefen. Detta märktes framförallt i de checklistor personalen har som 

hjälpmedel när de arbetar. De listorna har anställda möjlighet att påverka genom diskussion 

med butikschefen som lyssnar till förslag och försöker inkorporera dessa i de här dokumenten. 

Andra resursbegränsande styrmekanismer som befogenhetsbegränsningar, låsta dörrar och 

lösenord kunde ibland uppfattas som begränsande för medarbetare som inte hade ansvar för 

avdelningar. De upplevde att de i vissa fall inte hade tillgång till nödvändiga resurser när de 

exempelvis behövde ändra priser eller ändra en beställning. Det kan uppenbarligen skapa 
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frustration för medarbetarna som är längst ner i hierarkin. Däremot tydde inget på att 

avdelningsansvariga tyckte att de behövde ha mer befogenheter eller tillgång till mer resurser. 

En annan viktig faktor som tidigare forskning tar upp är diskussion med personal innan 

förändringar/implementeringar som berör dem. Som tidigare nämnt finns möjligheter att 

diskutera med butikschefen kring rutiner, checklistor, nya arbetssätt och så vidare. Det verkar 

också utifrån empirin som att butikschefen för en dialog med anställda när han vill testa nya 

metoder i försök att utveckla butiken vilket bör vara en faktor till de mestadels positiva 

reaktioner som man får av personalen. 

I dagsläget används relativt mycket begränsande administrativ styrning vilket borde hämma 

empowerment. En av de viktigaste faktorerna är ju hur relationen ser ut mellan begränsande 

och möjliggörande styrmekanismer. Därför bör man, för att främja empowerment, använda 

mindre administrativ styrning (och handlingsstyrning) och mer resultatstyrning eftersom den 

sistnämnda gör att man inte kontrollerar arbetssätt utan istället utkomsten av arbetet. Det som 

troligen gör att personalen trots detta inte känner sig särskilt begränsande är dels att ett större 

fokus (och premiering) från ledningen verkar ligga på den möjliggörande resultatstyrningen 

(främst budgetstyrning) och dels att den administrativa styrningen uppenbarligen inte 

uppfattas lika begränsande som förväntat. 

Viktigt är också att anställda är medvetna om att det de gör faktiskt gör nytta för 

organisationen. Med andra ord kan tydlighet kring hur delmål påverkar organisatorisk 

måluppfyllelse vara essentiellt. Detta var dock inget man arbetade särskilt med från 

ledningshåll utan man antog bara att personalen gjorde den kopplingen själva och i många fall 

gör de säkert det. Det är inte särskilt svårt att inse hur de flesta av de siffror som avdelningen 

ska uppnå leder till bättre finansiella resultat för butiken i stort. Däremot kan tänkas att man 

behöver vara tydligare med hur vissa icke-finansiella mål som t.ex. sjukfrånvaron har effekter 

på organisatorisk nivå.  

Vad gäller helhetsanvändningen och att använda styrsystemets delar i så lämpliga grader som 

möjligt togs två viktiga faktorer fram. Det är viktigt att delar av MCS inte undertrycks och att 

delar inte är för dominerande. Vid första anblick tycktes den här butiken och den här 

organisationen använda en stor andel begränsande administrativ styrning men efter 

noggrannare undersökning märktes att det låg mer fokus på resultatstyrningen och främst 

budget och finansiella mått. Exempel på det är ständig kommunikation till anställda om de 

finansiella resultaten, mycket fokus på avvikelser från budget och finansiella mål och så 
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vidare. Kulturstyrningen används som sagt i både begränsande och möjliggörande syfte men 

utifrån intervjuer och observationer verkade det, i likhet med vad Merchant & Van der Stede 

(2012) påpekar, som att personalen inte riktigt uppfattade det som någon styrning. Att man 

lyckats bra med styrsystemets utformning vad gäller olika dimensioner kan vara en 

förklaringsfaktor till varför anställda mestadels verkar positivt inställda till styrningen. 

När det kommer till incitamentsystemet överlag fanns inte särskilt många belöningar och 

bestraffningar för butikschefen att använda sig av. Därmed saknas även möjligheter att 

premiera sökande efter nya lösningar men butikschefen verkar ändå, med de medel som 

finns, försöka uppmuntra egna initiativ med beröm och som han själv uttryckte det: ”en klapp 

på axeln”. Det kan även tänkas att de som vågar ta för sig står först i kö för eventuell 

befordran men personalen kände att uppskattning från både kollegor, chef och även kunder 

var nog för att de skulle vara nöjda. Här har man emellertid en hel del att lära eftersom en 

avsaknad av incitament till att söka nya lösningar mycket väl kan leda till att personalen inte 

finner något värde i att försöka.  

Betoningen på att arbeta interaktivt och vara öppen för feedback/förslag från anställda var 

stor där både regionchefen och butikschefen betonade vikten av att utnyttja anställdas 

kompetens. Personalen har fritt fram att testa egna vägar och märker man att det fungerar är 

butikschefen uppenbarligen öppen för att justera etablerade rutiner. Dessutom arbetar ju 

butikschefen på plats vilket gör ständig kommunikation mellan honom och anställda möjlig. 

Just den här faktorn förefaller extra viktig för att få anställda att känna sig empowered och 

involverade i verksamheten. Mundy (2010) diskuterar Simons (1995) interactive control 

systems och hur, om den används på rätt sätt, kan vara ett ytterst kraftfullt verktyg i relation 

till hur resten av MCS används. 

5.1 Slutsatser 

Eftersom det fanns en del oenighet kring användandet av ett MCS är det viktigt att bringa 

klarhet kring vissa aspekter när nya forskare ska välja eller skapa ett ramverk för ett 

styrsystem. Att kulturstyrningen (eller ’Beliefs systems’) bara kan användas som en positiv 

styrning stämmer inte och man bör vara försiktig med att, som Merchant & Van der Stede 

(2012), understryka kulturstyrningens syfte som en ”ömsesidig kontroll” eftersom den 

innehåller dimensioner som inte alls åsyftar att kontrollera i den bemärkelsen.  

Angående incitamentsystemen bör forskare vara noga med att betona både sidor, det vill säga 

både belöningar och bestraffningar. Många forskare har tidigare endast fokuserat på 



48 

 

belöningssidan (se bl.a. Malmi & Brown, 2008) medan Merchant & Van der Stede (2012) 

lyfter fram båda sidor. Empirin i denna studie styrker den sistnämndas resonemang och det 

bör således beaktas vid MCS-studier.  

Den här studien finner även stöd för Tessier & Otleys (2012) tydliggörande vad gäller 

belöningar av compliance (efterlevnad av regler, rutiner, riktlinjer etc.) där regionchefen 

beaktar just detta vid exempelvis befordringar och när han utser butikschefer. 

Anledningen till personalens mestadels positivt upplevda effekter av ledningens MCS-

användning kan åtminstone delförklaras av att de faktorer som togs fram ur tidigare forskning 

till viss del verkar uppfyllas i den här butiken. Vissa används naturligtvis mer än andra vilket 

gör att man kan ifrågasätta betydelsen av vissa faktorer och huruvida de går att ”parera” med 

hjälp av andra åtgärder. Nedan delas faktorerna upp efter vilka som var mer närvarande än 

frånvarande och tvärtom. Följande anses vara mer närvarande än övriga: 

 Tydlig kommunikation av organisationens strategi, vision, kärnvärden 

 Konsekvent användning av hela MCS 

 Personalen involveras i framtagandet av regler, rutiner och riktlinjer 

 Diskussion med personal innan förändringar/implementeringar som berör dem 

 Viktigt att delar av MCS inte undertrycks 

 Viktigt att delar av MCS inte är för dominerande 

 Arbeta interaktivt och var öppen för personalens feedback och förslag 

Medan följande faktorer anses vara mindre närvarande i butiken: 

 Låg grad av standardisering (relativt hög)  

 Personalen har tillgång till nödvändiga resurser (medarbetarna kunde inte ändra 

beställningar, priser) 

 Mindre administrativ handlingsstyrning och mer resultatstyrning (en ganska stor 

andel administrativ styrning) 

 Tydlighet kring hur delmål påverkar organisatorisk måluppfyllelse (antogs i många 

fall självklart) 

 Incitamentsystemet premierar sökandet efter nya lösningar (endast beröm och kunde 

eventuellt vara en faktor till huruvida man blev befordrad eller inte) 

Anledningen till att inte den centrala utformningen av regler och riktlinjer inte listas ovan är 

att personalen faktiskt involveras i de regler och riktlinjer som främst påverkar arbetssätt och 
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daglig arbetsgång. Att den upplevda nivån av empowerment och frihet i arbetet inte 

påverkades särskilt negativt trots den relativa avsaknaden av ovanstående faktorer i MCS-

användningen kan naturligtvis ha många förklaringar. Något som är uppenbart är dock hur de 

flesta kan pareras genom att involvera anställda och hela tiden hålla högt i tak. Exempelvis 

kan en relativt hög grad av standardisering och begränsande administrativ styrning pareras 

med hjälp av att involvera personalen i framtagandet av dessa. Just de faktorer som involverar 

kommunikation och interaktivitet från ledningen verkar kunna parera avsaknad av andra 

faktorer, något som är ständigt närvarande i den här butiken. Därmed bekräftas Mundys 

(2010) resonemang om Simons (1995) ’interactive control systems’ (representeras här av 

vikten av att arbeta interaktivt) där den beskrivs som den absolut viktigaste delen när man 

försöker uppnå empowerment men ändå behålla kontrollen. Att ständigt involvera personalen 

kan göra att begränsande styrmekanismer inte uppfattas lika negativt av personalen som de 

annars skulle gjort. Speciellt om kommunikation och diskussion tas med personalen innan 

implementering av t.ex. nya regler, rutiner och riktlinjer (Mundy talar om den logiska 

ordningsföljden i MCS-användningen). 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Management control systems och dess användning är ett svårfångat fenomen, därmed finns 

det ständigt nya avenyer för vidare forskning. Framförallt när det kommer till balanserad 

användning av MCS och dess styrmekanismer finns mycket att hämta. Den här studien 

fokuserar på de faktorer som ledningen har möjlighet att påverka i hur man använder MCS 

och på vilka faktorer man fokuserar. Där finns definitivt utrymme för ytterligare studier som 

breddar kunskapen och kanske framförallt mer i detalj på hur interaktivetet kan uppväga en 

annars ganska begränsad helhetsanvändning av MCS. 

En annan intressant aspekt som kan ha stor inverkan på varför personalen reagerar som de gör 

på användningen inkluderas personlighetsdrag hos individerna som underordnas styrningen. 

Mer ambitiösa och välutbildade (professionella) medarbetare kan tänkas bli mer frustrerade av 

ett begränsande användningssätt av MCS. Även ledarens roll kan vara intressant att 

undersöka, en mer demokratisk ledarstil och hur en sådan ledare operationaliserar ett MCS 

kan mycket väl tänkas påverka hur personalen uppfattar användningen.  
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7 Bilagor 

Intervjuguide (chefer) 

Administrativ styrning 

 Hur stor roll har regler och andra bestämmelser i styrningen av butiken? 

o Formas de på central eller lokal nivå? Båda? 

 I vilken utsträckning används olika beteenderestriktioner i butiksverksamheterna? 

o Behörigheter, låsta dörrar, lösenord och så vidare? 

o Standardiserade riktlinjer och rutiner? 

 Hur arbetas det med personell styrning? 

o Vilka kriterier är viktiga när avdelningsansvariga/butikschefer ska utses? 

o Hur bedöms vilka som ska ha speciella befogenheter? 

o Används avdelningsrotation och omplacering av personal i styrningen? 

 Hur ofta har du möten med butikschefen? 

 I vilken utsträckning används checklistor i den operationella verksamheten? 

Kulturstyrning 

 Har företaget någon uttalad vision, mission, strategi och affärsidé? 

 Har företaget några uttalade kärnvärden? 

 Hur kommuniceras och konkretiseras ovanstående till anställda? 

 Hur arbetar man med att skapa en stark organisationskultur? 

 Är det viktigt att nyrekryterad personal passar in i den gällande kulturen? 

o Hur arbetar man annars för att få dem att anamma kulturen? 

o Utbildningar, annan träning etc.? 

 Används symboliskt ledarskap i styrningssyfte? 

o T.ex. att butikschefen har likadana arbetskläder och/eller jobbar tillsammans 

med övriga? Har det något kulturmässigt syfte? 

 Har ni gruppaktiviteter för att skapa starkare ”vi-känsla”? 

o Exempelvis personalfester? 

Resultatstyrning 

 Hur används budget och budgeting i styrningen av butiken? 

 Vilka finansiella mått är viktigast och läggs extra fokus på? 
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 Vilka icke-finansiella mått används och vilka av dessa är viktigast? 

 Används kombinationer av dessa? 

o T.ex. balanserat styrkort?  

 Hur ser ni till att anställda förstår kopplingen mellan avdelningarnas delmål och 

organisationens övergripande mål? 

Incitamentsystem 

 Vilka belöningar och bestraffningar finns kopplade till de styrmekanismer som 

används? 

Ledningens syn på balanserad användning av MCS 

 Hur ser du på att ge anställda den frihet som behövs för att de ska vara motiverade och 

uppfylla sin potential? 

 Hur arbetar ni för att se till att styrsystemet används konsekvent och inte sänder olika 

signaler? 

 Förs någon diskussion med anställda innan man förändrar eller implementerar t.ex. 

nya rutiner? 

 Hur anser du att man kan bibehålla nödvändig kontroll och ändå uppnå ovanstående? 

 Hur ser du på att anställda testar egna lösningar på problem i det dagliga arbetet?  

o Tillåts det inom ramen för standardiserade rutiner, regler etc.?  

o Använder du den feedback det kommer med i ditt beslutsfattande?  
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Intervjuguide (anställda) 

Administrativ styrning 

 Hur uppfattar du att regler, uppförandekoder och så vidare begränsar dig i ditt arbete? 

 Känner du att du har tillräckliga befogenheter? 

o Tillräckligt för din arbetsroll? Skulle mer underlätta? 

 Hur upplever du andra begränsningar generellt? 

o Något speciellt du känner att du hade behövt bättre möjligheter att påverka? 

 Har du eller någon annan tvingats byta avdelning eller liknande? 

o Hur upplevde du i så fall det? 

 Känner du dig begränsad av checklistor i arbetet? 

o Känner du att du kan, trots checklistor och andra standardiserade rutiner, 

bestämma själv över ditt arbetssätt och din arbetsdag? 

Kulturstyrning 

 Ni som arbetar här, upplever du att de flesta är ganska lika som personer? 

o Liknande värderingar och uppfattningar? 

 När du rekryterades hit, upplevde du att ledningen värdesatte ett speciellt sätt att vara? 

o Anpassade du dig något för att passa in? 

 Upplevde du att man, i din introduktion och upplärning, försökte anpassa ditt 

(framtida) beteende på något sätt? 

o Hur använde man saker som vision/mission/strategi/kärnvärden? 

 Hur ser du på att butikschefen är närvarande och arbetar på golvet som ”en i gänget”? 

o Upplever du det som en ytterligare kontroll, på något sätt begränsande? 

 Tycker du att gruppaktiviteter, som t.ex. julfester, skapar starkare ”vi-känsla”? 

Resultatstyrning 

 Hur påverkas du av uppsatta budgetmål för avdelningen du tillhör? 

o Begränsas du i någon form? 

 Finns det specifika finansiella siffror ur budgeten där det läggs extra fokus? 

o Utanför budgeten? 

o Hur måste du anpassa arbetet för att uppnå dessa? 

 Hur anpassar du arbetet för att uppnå icke-finansiella mål som t.ex. de inom KU? 

 Övriga liknande styrmoment? 
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 Är ni medvetna om kopplingen mellan era avdelningars delmål och hur de påverkar 

organisationens måluppfyllelse i stort 

Incitamentsystem 

 Är du medveten om vilka belöningar och bestraffningar som finns? 

o Vilka? 

 Fokuserar du arbetet annorlunda för att spegla dessa? 

 Anser du att de kan fungera begränsande på något sätt?  

o Att du inte vågar ta ut svängarna och testa nya saker? Kanske för att bli 

tillrättavisad eller på annat sätt bestraffad? 

Balanserad användning av MCS 

 Generell diskussion om begränsande/möjliggörande (förklara) användning av 

styrningen i butiken 

 Vid förändringar och implementeringar av exempelvis nya rutiner, är det någon som 

diskuteras med er innan de träder i kraft?  

 Upplever du att några typer av styrningen sänder olika signaler (t.ex. att vara bäst på 

sin ort också reflekteras i målen) eller är användningen konsekvent? 

 Hur upplever ni era möjligheter generellt att styra er arbetsdag, ta egna beslut etc.? 

o När och hur ofta (ungefär) måste butikschefen konsulteras? 

 Tycker du att butikschefen använder feedback om nya lösningar från er i personalen? 

 


