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Abstract  
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Purpose:   The essay aims to describe the relations between control systems 
  and how they related to each other, based on an operationalization 
  of the control systems. 
 
Research question:  What are the control systems relations to each other? With 
  regards whether control systems co-operative, prevents and/or 
  complement each other. 
 
Theoretical framework:   The essays theoretical framework is based on Malmi and Browns 
  (2008) description of five different control systems and control 
  mechanisms associated with each control system.   
 
Research methodology:  The method was based on three different data collection methods. 
  These methods were observations, documentation, and semi-
  structured interviews. 
 
 Conclusions:  It is concluded that the control systems has comprehensive 
  relations. Control systems have more, than one, relation to 
  each other.  
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1. Inledning 
Uppsatsen ämnar studera relationer mellan olika styrsystem samt hur dessa tillsammans 
bildar ett styrpaket. Inledningskapitlet delas in i tre övergripande avsnitt. Det första avsnittet 
introducerar bakgrunden till studien, det andra avsnittet problematiserar svårigheten att 
studera styrsystem som avskilda företeelser och det tredje avsnittet diskuterar 
kunskapsluckan. Kapitlet avslutas med syfte, frågeställning samt vad uppsatsen ska bidra 
med.  
 
1.1 Studier som studerat styrsystem avskilt från andra styrsystem  
Det är viktigt att studera styrning för att förstå samt förklara hur organisationer fungerar. Det 
är även viktigt att studera styrning av organisationer såväl som styrning av individerna inom 
den. (Flamholtz, Das & Tsui, 1985) Styrning innebär att påverka och/eller reglera beteende 
(Hofstede, 1978; Kunda, 2006). Påverka beteende syftar till att individens handlingar 
överensstämmer med organisationens mål samt reglera beteende syftar till att återkoppla 
prestationer för att förändra beteende. Styrningen är nödvändig för att reglera och påverka 
individernas beteende inom organisationer. Uppfattningen om att styrning och styrsystem är 
nödvändigt för organisationer har uttryckts av forskare såväl som praktiker. (Alvesson & 
Kärreman, 2004)  
 
Barley & Kunda (1992) menar att olika styrfilosofier har varit dominerande under olika 
tidsperioder, exempelvis Scientific management och Human relations. Styrfilosofierna 
begränsas till att vara antingen normativa eller rationella1. De påvisar vid vilken tidpunkt 
olika styrfilosofier förekommit och deras antaganden om styrfilosofierna baseras på ett 
antingen eller resonemang. Barley & Kunda (1992) betraktar således styrfilosofierna som 
alternativ till varandra, då de inte förekommer under samma tidsperiod.  
 
Litteraturen samt studier om styrning och styrsystem tenderar att presentera styrsystemen som 
alternativ till varandra, likt Barley & Kunda (1992). Det kan exemplifieras med att studier 
enbart fokuserar på strukturens2 påverkan på individens beteende eller ignorerar 
organisatoriska faktorer, exempelvis subkulturers inverkan, som kan påverka styrningen i 
organisationen (Alvesson & Kärreman, 2004; Otley & Berry, 1980). Vissa studier studerar ett 
specifikt styrsystem och avskiljer styrsystemet från andra styrsystem (ex. Kunda, 2006; Harris 
& Ogbonna, 2011; Ouchi, 1980; Burns & Waterhouse, 1975; Green & Welsh, 1988; Frow, 
Marginson & Ogden, 2010).  
 

                                                           
1 Normativ styrning syftar till att påverka individens tankesätt. Den rationella styrningen syftar till att påverka 
individens beteende omedelbart, vilket innebär att återkoppla arbetsprestationer för att förändra individens 
arbetssätt. (Alvesson & Kärreman, 2004)  
2 Struktur är organisationens hierarkiska uppbyggnad. Strukturen kategoriserar individer samt dess beteende i 
olika aktiviteter inom organisationer, således organiseras organisationens aktiviteter i de olika hierarkiska 
nivåerna.  
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Kunda (2006) studerade den normativa styrningen samt dess effekter i ett kunskapsintensivt 
företag, men sammanför inte den normativa styrningen med andra styrsystem. Ouchi (1980) 
menar att kulturell styrning endast är användbar under förutsättning att den byråkratiska 
styrningen inte är tillämpbar och separerar därmed den kulturella styrningen ifrån den 
byråkratiska. Macintosh & Daft (1987) studerade den cybernetiska samt den administrativa 
styrningen och Tessier & Otley (2012) fokuserade på den tekniska styrningens3utvecklingen i 
en organisation. Dessa är andra exempel på studier som studerar ett styrsystem eller 
styrsystemen som avskilda företeelser. Styrsystem som alternativ till varandra beskriver inte 
styrningens alla delar.  
 
1.1.1 Styrsystemen 
Malmi & Brown (2008) presenterar fem olika styrsystemen, modellen nedan, vilka är de 
styrsystem som uppsatsen ämnar studera. Malmi & Brown (2008) modell nedan är en reaktion 
på att studier som har studerat styrsystemen separerade ifrån varandra och är en uppmaning 
till att studera styrsystemens relationer. De olika styrsystemen bildar tillsammans ett 
styrpaket, vilket innebär att styrsystemen i helhet ska betraktas som ett holistiskt system som 
introduceras vid olika tidpunkter och ska således inte betraktas som ett system (Malmi & 
Brown, 2008).  

 

Figur 1.1 Styrpaketet Källa: Malmi & Brown (2008) 

De olika styrsystemen utgör ett gemensamt styrpaket för styrning i organisationen. Malmi & 
Brown (2008) menar att beslutsunderstödjande system, exempelvis internredovisningssystem, 
inte tillhör styrpaketet, då det inte avser att säkerställa ett specifikt beteende. Det tillämpas 
enbart vid beslutsfattande och därmed inte vid påverkan eller reglering av beteende. 

Styrpaketet består av och definieras som (Malmi & Brown, 2008):  

                                                           
3 De väljer att bortse ifrån social styrning, exempelvis värderingar (Tessier & Otley, 2012). Teknisk styrning 
likställs i studien med den teknokratiska styrningen och baserar på Alvesson & Kärreman (2004) definition. Det 
innebär att Tessier & Otley (2012) studerade standarder, regler och procedurer, vilket Alvesson & Kärreman 
(2004) benämner som teknokratisk styrning. 
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1. Kultur styrning, innebär att värderingar, föreställningar samt sociala normer utformas av 
ledningen, vilket påverkar de anställdas beteenden och därmed avgör vad som är socialt 
accepterat i organisationen.  

2. Administrativ styrning. Styrsystemet ska påverka beteende, genom övervakning av 
individens prestationer samt fördelar ansvar. Policys samt procedurer specificerar vilket 
beteende som ska verkställa arbetsprocedurerna.   

3. Belöning som styrning, innefattar belöning vid uppfyllelse av olika prestationsnivåer. 
Styrningen ska motivera individerna att tillämpa ett visst beteende som ska generera 
måluppfyllelse.  

4. Planerings som styrning, beskriver vad individerna ska fokusera på och ska påverka 
individens beteende till att uppnå målsättningar.  

5. Cybernetisk styrning, bedömer utfallet på prestationer och återkopplar prestationen, för att 
generera ett visst beteende som syftar till att uppnå organisationens mål.  

Modellen ovan utgör grunden för uppsatsen och den problematisering som syftet och 
frågeställningen stöds på.  
 
1.2 Varför har studier inte studerat styrsystems relationer?  
Det finns flertalet förklaringar till varför studier tidigare inte har studerat styrsystemens 
relationer. En förklaring till varför studier inte studerat styrsystemens relationer, har varit 
behovet av fokus i studierna (Alvesson & Kärreman, 2004). Malmi & Brown (2008) 
diskuterar två problem med att studera styrsystems relationer. Den första problematiken är att 
ingen allmängiltig definition om styrning existerar. Variationen av definitioner möjliggör 
olika förhållningssätt till styrningens innebörd. (Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Malmi & 
Brown, 2008) Det innebär att studier som studerar enskilda styrsystem preciserar vilka 
styrsystem som ska studeras utifrån en specifik definition. Således utgör variationen av 
definitioner olika förhållningssätt och koncept om vad som ska studeras avseende 
styrsystemens relationer.  
 
Andra problematiken enligt Malmi & Brown (2008) som förklarar varför styrsystems 
relationer inte har studerats, baseras på vilka styrmekanismer samt styrsystem som ska tillhöra 
styrpaketet4. Flamholtz, Das & Tsui (1985) exemplifierar med att studier tenderar att likställa 
styrning med organisatoriska strukturer, vilket förutsätter att styrningen begränsas till den 
administrativa styrningen. Detta är möjligtvis en förklaring till varför studier endast har 
studerat enstaka styrsystemen och inte studerat styrsystemets relation till andra styrsystem.  
 
1.2.1 Problem med att studera styrsystem som isolerade 
Det finns flertalet problem med att inte studera styrsystemens relationer. Malmi & Brown 
(2008) uppmärksammar tre övergripande problem. De första, studeras styrsystemet enskilt 
innebär det att felaktiga och/eller ofullständiga slutsatser om styrsystemet konkluderas. Otley 
& Berry (1980) menar att ett styrsystem inte kan styra samtliga aktiviteter i en organisation, 

                                                           
4 Refererandet till paket baseras på Malmi & Browns (2008) resonemang att olika styrsystem introduceras under 
olika tillfällen av olika intressegrupper. Därför bör det inte ses som ett holistiskt system, utan som ett paket med 
styrsystem.  
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då organisationer består av varierade aktiviteter. Det bör följaktligen förekomma fler 
styrsystem som inverkar på beteende (Flamholtz, Das & Tsui, 1985). Således är kännedomen 
om vad som driver prestationer och hur styrsystemet inverkar på beteende, ofullständigt om 
ett styrsystem studeras (Malmi & Brown, 2008). Den första problematiken innebär att 
slutsatsen om styrsystemet är ofullständigt, om endast ett styrsystem studeras.  
 
Problematiken att studera enstaka styrsystem utan hänsyn till andra styrsystem påverkar 
slutsatserna om tillämpningen och effekterna av styrsystemen. Malmi & Brown (2008) 
exemplifierar med att innovationers, exempelvis Balance Score Cards, tillämpning måste 
beskrivas i relation till andra styrsystem. Således är det inte möjligt att beskriva Balance Score 
Cards effekter, vilket innebär att felaktiga slutsatser om styrsystemets samt styrsystemens 
effekter konkluderas. Den andra problematiken innebär således att styrsystemets effekter 
negligeras om inte de relateras till andra styrsystem.  
 
Den tredje problematiken menar att styrsystemens relationer bör studeras för att generera 
kunskap om hur styrsystemen och styrpaketet ska designas. Problematiken med att studera 
styrsystem enskilt är att förstålelse för andra styrsystems inverkan begränsas, därmed kan inte 
styrpaketet designas för att uppnå organisationens mål. Studier av styrsystemens relationer 
kan generera förståelsen för hur styrsystemen ska designas för att uppnå organisationens mål, 
styrning av aktiviteter och vad som driver prestationer. (Malmi & Brown, 2008) Om 
styrsystemens relationer inte studeras innebär det att designen av styrpaketet inte kan 
optimeras. Den tredje problematiken avser designen av styrpaketet, vilket sker med studier av 
styrsystemen relationer. 
 
Sammanfattningsvis avser de tre problemen: 1. Studera styrsystem utan inverkan från andra – 
felaktiga slutsatser. 2. Studera flera styrsystem och deras relationer för att klargöra vilka 
effekter de har tillsammans – styrsystemens effekter negligeras om de inte studeras 
gemensamt. 3. Kunskap om styrsystemens relationer för att designa styrpaketet.   
 
1.3 Studier som studerat styrsystemens relationer  
Det har i 30 år funnits antaganden om att olika styrsystem påverkar varandra. Föreställningens 
antagande att styrsystem inte verkar enskilt, utan att styrsystem relateras till varandra. (Malmi 
& Brown, 2008) Styrsystemens relation till varandra har fått relativt lite uppmärksamhet inom 
empiriska studier, men studier har berört ämnet. Det är tre relationer som behandlas i 
avsnittet. Dessa är: Samverkar, innebär att två/flera styrsystem tillsammans uppnår ett syfte. 
Motverkar, styrsystemen hindrar varandra att uppnå ett syfte. Kompletterar, ena styrsystemet 
tar över då ett annat inte uppnår sitt syfte. 
  
Det förekommer empiriska studierna som beskriver styrsystemens relationer (ex. Abernethy 
& Chua, 1996; Alvesson & Kärreman, 2004; Covaleski et al., 1998; Kennedy & Widener, 
2008; Kärreman & Alvesson, 2004; Sandelin, 2008). Studierna påvisar att flera styrsystem 
som relaterar till varandra i organisationerna och de syftar till att uppnå organisationens 
övergripande mål (Alvesson & Kärreman, 2004; Covaleski et al., 1998; Kennedy & Widener, 
2008). Studierna presenterar dock skilda resultat, dels för att det har förekommit olika 
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antaganden om styrning. Studierna har olika antaganden om vad som ska ingå i styrsystemen 
och avviker i hur relationerna mellan styrsystemen har studerats. Covaleski et al., (1998) 
studerar exempelvis styrsystem enbart utifrån mentorskap, normativ, och målstyrning, 
cybernetisk, tillskillnad från Alvesson & Kärreman (2004) som tillämpar socioideologisk5 och 
teknokratisk styrning6.  

Alvesson & Kärreman (2004) visar att styrsystemen kan ha motverkande relation till 
varandra, vilket innebär att styrsystemen motverkar varandra i att uppnå ett gemensamt syfte. 
Styrsystemen tillsammans misslyckas med att uppnå ett syfte, då de betonar olika aspekter. 
Således verkar styrsystemen parallellt, men eftersom båda förekommer och motverkar 
varandra åstadkoms inte syftet med styrsystemen (Alvesson & Kärreman, 2004).    

Kärreman & Alvesson (2004) menar att de styrsystem som kompletterar varandra nyttjar 
varandras förekomst, vilket innebär att ett styrsystem tar över då det andra styrsystemet inte 
uppnår det planerade syftet. Anpassar inte individen sitt agerande till de värderingar, normativ 
styrning, som betonas blir den administrativa styrningen påtaglig. Det innebär att individen 
måste anpassa sitt arbete till värderingarna, om individen inte internaliserar värderingarna är 
individen tvungen att lämna organisationen.  

Abernethy & Chua (1996) menar att strukturförändringar samverkar med förändringar i 
organisationskulturen. Således tillämpas styrsystemen, normativ samt administrativ styrning, 
för att gemensamt uppnå förändringar. Strukturen samverkar även med procedurer för att 
frambringa ett normerande beteende, vilket innebär att administrativ styrning samverkar med 
normativ styrning (Kennedy & Widener, 2008). De relationer som samverkar syftar till att 
gemensamt uppnå gemensamt mål och vanligast är organisationernas övergripande mål, vilket 
i studierna är att vinstmaximera. Styrsystemens samverkande relationer påvisas då 
utvärderingar av individens måluppfyllelse härleds till individens prestationer avseende 
finansiella mål, cybernetisk, samt internalisering av värderingar, normativ (Alvesson & 
Kärreman, 2004). Därmed påvisas styrsystemens samverkande relationer utifrån olika syften 
samt olika avgränsningar avseende styrsystemen (jmf Alvesson & Kärreman, 2008; Covaleski 
et al., 1998; Sandelin, 2008).  

Studier påvisar att det förekommer motverkande, samverkande samt kompletterande 
relationer mellan styrsystemen. Styrningen baseras på kombinationer av styrsystem (Sandelin, 
2008). Styrsystemens relationer kan förklaras genom att de operationaliseras på olika nivåer i 
organisationer (Otley & Berry, 1980).  

1.3.1 Kritik mot studier som studerat styrsystemens relationer  
Det är relevant att kritisera den generella överförbarheten bland studierna, se avsnitt 1.3, då 
slutsatser skiljer sig från varandra, vilket visar att fler studier krävs för att förstå styrsystemens 

                                                           
5 Socio-ideologisk styrning definieras som försök till att styra individers värderingar (Alvesson & Kärreman, 
2004; Kunda, 2006). I inledningskapitlet gäller definition även för den normativa styrningen, en mer extensiv 
diskussion om normativ styrning se avsnitt 3.2. 
6 Teknokratisk styrning definieras som styrning av processer i organisationer och/eller utfallet i organisationer 
(Sthyre, 2008). 
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relation till varandra7. Sandelin (2008) visar att organisationer i olika tidsskeden betonar olika 
styrsystem och relationerna mellan styrsystemen varierar under olika tidsskeden. 

Sandelin (2008) visar att organisation i introduktions fas har tillväxt som mål och därmed 
betonas kultur styrning, vilket i en senare fas byts mot resultat styrning. Målet med styrningen 
påverkar styrsystemens utformning, vilket får konsekvenser på den strategiskt planerade samt 
strukturerade styrningen likväl den styrning som formas horisontellt (jmf Verstegen, 2010). 
Som tidigare nämnt betonas olika styrsystem, vilket är beroende av organisationen syfte med 
styrningen (se Sandelin, 2008). Organisationer med skilda karaktäristiska drag betonar olika 
styrsystem, dels beroende på vad syftet/målet med styrningen är. Följaktligen är det rimligt att 
styrsystemen har olika relationer till varandra i samma organisation.  

Malmi & Brown (2008) anser att kunskapen inom området är otillräcklig, trots att studier 
studerat organisationers styrsystems relationer avseende om de motverkande, samverkande 
och kompletterande varandra. De menar att det krävs fler studier, för att förstå samt förklara 
relationerna mellan styrsystemen. Kritiken baseras på att studier inte har studerat hur olika 
styrsystem relaterats till varandra samt vilka styrsystem som tillämpas inom organisationer, i 
tillräcklig omfattning. De studier som har haft relationerna som studieobjekt har delvis 
fokuserat på förändringar i organisationen (Abernethy & Chua, 1996) eller implementering av 
verksamhetsstrategier och styrsystemens relation till varandra med hänsyn till dessa 
förutsättningar (Kennedy & Widener, 2008). Kennedy & Widener (2008) samt Abernethy & 
Chua (1996) har även aggregerat styrsystemens beståndsdelar (likt Covaleski et al., 1998; 
Alvesson & Kärreman, 2004).  

Sandelin (2008) tillämpar Merchant & van der Stedes (2007) kategorisering av 
styrmekanismer. Således nyttjas enbart fyra styrsystem och studien diskuterar 
styrmekanismernas relationer till varandra utifrån dessa. Sandelins (2008) aggregering av 
styrsystem kan kritiseras, då studien inte särskiljer vissa styrsystem och istället sammanfogar 
dessa. Sandelin (2008) menar även att det finns ett styrsystem som är primärt i organisationen. 
Detta resulterar i att styrsystemens relation till varandra är begränsade baserat på syftet med 
styrningen, då den sekundära förväntas stödja den primära styrningen. Därav är det möjligt att 
ifrågasätta klassificeringen av styrsystemens relationer som primär samt understödjande. 
Detta är problematiskt, då styrsystem har skilda funktioner på olika nivåer i organisationer 
och därmed samverkar i en annan omfattning än primär och understödjande (Otley & Berry, 
1980). Styrsystem har skilda syften samt ändamål i de olika aktiviteter samt nivåer i 
organisationen, därmed bör styrsystemen inte benämnas som primär och understödjande.  

Baserat på Malmi & Browns (2008) förslag om att studera relationer mellan styrsystemen 
inom ett styrpaket, befinner sig Alvesson & Kärremans (2004) studie närmast denna 
uppmaning. Problematiskt med studien är att styrsystemen inte studeras utifrån olika 
styrsystem. Exempelvis den teknokratiska styrningen bryts inte ner i flera styrmekanismer, 
vilket är en konsekvens av aggregeringen. Alvesson & Kärreman (2004) tillämpar således inte 
samma distinktion som Malmi & Brown (2008), avseende mängden styrsystem samt 

                                                           
7 En effekt av detta är att studierna inte har samma definition samt vad som innefattas i styrning. Således har 
studierna studerat olika styrmekanismer.  
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styrmekanismer. Den teknokratiska styrningen operationaliseras således inte i flera olika 
styrsystem och därmed studeras inte styrsystemets relationer utifrån idén om mängden 
styrsystem som anats. Detta går emot resonemanget att dela upp styrsystem till 
styrmekanismer inom ett styrpaket (Malmi & Brown, 2008).  

Alvesson & Kärreman (2004) aggregerade kategorisering av teknokratisk styrning, innebär att 
relationen mellan vissa styrsystem inte kan beskrivas. Aggregeringen innebär att planering, 
cybernetisk, belöning samt administrativ styrning samlas ihop i ett begrepp, vilket är 
teknokratisk styrning. Studien resulterar i att det endast förekommer en relation, som såväl 
förstärker samt motverkar, mellan den socioideologiska styrningen samt teknokratiska 
styrningen. Det är således inte möjligt att konstatera hur eller om det finns relationer mellan 
struktur, administrativ styrning, och finansiella nyckeltal, cybernetisk styrning. Detta är en 
effekt av att Alvesson & Kärreman (2004) aggregerar den teknokratiska styrningen. Kritiken 
mot Alvesson & Kärreman (2004) gäller även andra studier som aggregerar på liknande sätt 
(ex. Covaleski, et al., 1998; Kennedy & Widener, 2008; Abernethy & Chua, 1996; Sandelin, 
2008) 

Det är relevant att tillämpa Malmi & Browns (2008) kategorisering av styrsystemen, för att 
studera styrsystemets relationer till varandra. Bristen på operationalisering i den tidigare 
litteraturen innebär således att det inte är möjligt att beskriva styrsystemens relationer, då 
studierna missar förhållanden mellan styrmekanismer som kan beskriva deras relationer. 
Därmed är det relevant med en studie som tar hänsyn till styrsystemens relationer, med 
hänsyn till detaljerat angreppssätt.  
 
1.4 Syfte  
Baserat på den kritik som har diskuterats ovan kan vi konstatera att tidigare studier aggregerar 
styrsystemen, då styrsystemens relationer studeras (ex. Alvesson & Kärreman, 2004; Kärrman 
& Alvesson, 2004; Covaleski, et al., 1998; Kennedy & Widener, 2008). Det innebär att 
studierna inte har studerat styrsystemens relationer med att studera styrmekanismernas och 
deras relationer. Detta resulterar i att Malmi & Browns (2008) uppmaning att studera 
styrsystemens relation till varandra fortfarande kvarstår. Studier om styrsystemens relationer 
bör operationaliseras till styrmekanismer, vilket den tidigare litteraturen inte har gjort. Detta 
möjliggör beskrivning av relationerna mellan styrsystemen. Uppsatsen syftar således till att 
beskriva styrsystemens relationer till varandra, utifrån en operationalisering av styrsystemen. 
Med avseende ifall styrsystemen samverkar, motverkar och/eller kompletterar varandra. 
Uppsatsen baseras endast på vertikal styrning. Det innebär att vi studerar ledningens 
utformning av styrsystemen samt styrmekanismerna och relationerna i tillämpningen av 
styrsystemen samt styrmekanismerna. Uppsatsens delsyfte är att metodologiskt beskriva 
tillvägagångssättet för hur en uppsats/studie om styrsystemens relationer kan genomföras. 
 
1.5 Frågeställning 
 
Vad har styrsystemen för relation till varandra?  
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1.6 Bidrag 
 
Uppsatsen avser att generera fyra bidrag. Det första är att beskriva samt påvisa hur 
relationerna mellan styrsystemen kan betraktas, således ett teoretiskt bidrag. Det andra är att 
operationalisera styrsystemen till styrmekanismer och således påvisa styrmekanismernas 
relationer. Det sista bidraget är att påvisa hur en uppsats/studie kan designas samt 
genomföras, då styrsystemens relationer studeras. Således ett metodologiskt bidrag. Det sista 
bidraget är att styrsystemens relationer kan bidra till förståelse för hur styrpaketet kan 
designas i organisationer.   
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2. Styrning 
Detta kapitel berör begreppet styrning innebörd samt 
definition. Kapitlet avslutas med en egen diskussion om 
begreppets betydelse i denna uppsats. Beskrivningen av den 
teoretiska diskussionen, kapitel 2 och 3, följer logiken i 
modellen till höger.  

 

2. 1 Vad innebär styrning? 
Begreppet styrnings har ingen allmängiltig definition. Simons (1987) benämner styrningen 
som beslutsstödjande, andra studier betonar styrningen som påverkande eller reglerande av 
beteende (ex. Kunda, 2006; Otley & Berry, 1980; Malmi & Brown, 2008; Kennedy & 
Wiedener, 2008, s.302; Alvesson & Kärreman, 2004). Flamholtz, Das & Tsui (1985) menar 
att styrningens syfte är att uppnå målkongruens, vilket de anser är styrningens 
grunddefinition.  Det bör tydligöras att majoriteten av definitionerna baseras på att styrningen 
ska uppnå målkongruens (ex. Kunda, 2006; Malmi & Brown, 2008). Malmi & Brown (2008) 
menar att mängden definitioner är en delförklaring till varför styrsystem inte studerats som ett 
styrpaket, där styrsystemen verkar gemensamt8. Det finns flera olika definitioner på styrning. 
Exempel på dessa är9:  

 
• Begränsa individens möjlighet att fatta beslut, det vill säga samordna beslut och 

därmed öka sannolikheten för organisationens måluppfyllelse (Birnberg & Snodgrass, 
1988). 

• Styrning som baseras på regler, operativa regler, för att maximera organisationens 
måluppfyllelse (Flamholtz, Das & Tsui, 1985).  

• Framkalla önskvärda handlingar hos individer genom styrning av underliggande 
tankar och känslor (Kunda, 2006).  

2.2 Antaganden om begreppet styrning 
En universell definition av styrningsbegreppet är inte relevant för studier av styrsystemens 
relationer. Då olika typer av styrsystem uppkommer på olika nivåer i organisationer och i 
olika delsystem i organisationen (Otley & Berry, 1980). Varje delsystem har skilda 
karaktäristiska drag. Exempelvis styrs en försäljningsavdelning på ett annat sätt än en 
tillverkande avdelning, då de har olika kännetecken samt aktiviteter. Vårt antagande om 
styrningsbegreppet har inslag av påverkan respektive reglerande. 

                                                           
8 Malmi & Brown (2008) menar att styrsystemen ska ses som ett paket som verkar samtidigt i organisationer, 
men eventuellt på olika sätt.  
9 Endast ett urval av de olika definitionerna.  
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Påverka och reglera kan definieras som: 

• Påverka (ex ante), studier som definierar styrning som påverkan på beteende fokuserar 
på att organisationens medlemmar ska agera på ett visst sätt, det vill säga påverkan på 
beteende (ex Kunda, 2006). Styrning syftar då till att begränsa individen agerande 
genom att påverka dess tänkesätt (Alvesson & Kärreman, 2004). Detta syftar till att 
uppnå organisationens mål genom att påverka individernas tankar, känslor och 
värderingar. Därmed generera en generell konsensus om vad som är det rätta beteende 
i organisationen.  

• Reglera (ex post), studier definierar styrning i egenskap av reglerande funktion (ex. 
Hofstede, 1978; Green & Welsh, 1988; Otley & Berry, 1980). Styrningen syftar 
således till att reglera oönskat beteende samt att reglera avvikelser i organisationens 
formella processer och målsättningar. Enligt Hofstede (1978) sker genom återkoppling 
baserat på information om utfallet i aktiviteter samt processer. Reglering innebär 
således att reglera avvikelser avseende individernas beteende, vilket innebär att 
prestationer värderas samt inverkar på beteende och därmed uppnå organisationens 
mål. Reglering innebär att återkoppling sker direkt i förhållande till prestationen. 
 

Styrning kan betraktas som kombinationer av styrsystem, för att öka sannolikheten för 
medlemmar i organisationen agerar på ett överensstämmande sätt med organisationens mål 
(Abernethy & Chua, 1996). Därför kan inte styrning begränsas till att endast reglera eller 
påverka. Styrningen kommer därför att utformas på olika sätt för att individer ska prestera de 
uppsatta mål som organisationen har. Vi anser att styrningens syfte är att uppnå 
organisationens mål, genom att påverka samt reglera individer samt gruppers beteende och 
prestationer.  
 
Det finns inslag av både reglering samt påverkan i organisationer. Vi bör betrakta styrningen 
ur ett holistiskt perspektiv, där den har olika syften och olika sätt att ta sig uttryck. Begränsa 
styrningsbegreppet till antingen påverka eller reglera är enligt oss en begränsning, då styrning 
inte studeras som ett paket innehållande flera styrsystem. Detta för att styrningens olika 
styrsystem (baserat på Malmi & Browns, 2008, typologi) inträffar under olika tidskeenden 
och påverkar/reglerar olika individer i organisationer. Begreppet styrning som helhet kan inte 
begränsas till att antingen påverkan eller reglering av beteende. Styrnings begreppets som 
antingen påverkade eller reglerande antar att ett finalt tillstånd kan uppnås oavsett styrningens 
olika definitioner. Därav menar vi att styrning kan definieras som både påverkande och 
reglerande.  
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3. Styrsystem och styrmekanismer 
Inledningsvis presenteras det en modell, för vilka styrsystem 
som förekommer enligt Malmi & Brown (2008). Modellen 
beskriver vilka styrsystem som uppsatsen tillämpar. Senare i 
kapitlet diskuteras de olika styrsystemen och deras 
styrmekanismer. Kapitlet avslutas med styrsystemens 
relationer till varandra.  

3.1 Styrsystem  
Malmi & Brown (2008) presenterar fem olika styrsystem. Dessa fem är de styrsystem denna 
uppsats kommer tillämpa. Nästa avsnitt (avsnitt 3.1.1) presenteras styrsystemen kort utifrån 
Malmi & Browns (2008) beskrivning. I nästföljande avsnitt (avsnitt 3.1.2) kompletteras 
definitionerna av samtliga styrsystemens. Detta då vi anser att Malmi & Browns (2008) 
beskrivning av styrsystemen inte är tillräcklig för att besvara uppsatsens syfte.  

Kapitlet består av åtta avsnitt, vilka syftar till att diskutera teoretiska antaganden om 
styrsystem samt styrmekanismer. Detta för att värdera dess relevans för denna uppsats. 

3.1.1 Malmi & Browns (2008) förslag på styrsystem 
Malmi & Brown (2008) presenterar fem övergripande styrsystem. Dessa styrsystem är: kultur, 
cybernetisk, administrativ, planering och belöning.  

 

Modell 3.1 Typer av styrsystem. Källa: Malmi & Brown, 2008, s. 291.  

Malmi & Browns (2008) studie har en viktig tillämpning för att påbörja en diskussion om 
styrsystem, dess innebörder, samt de styrmekanismer som styrsystemen innefattar. Modellen 
3.1, ovan, tillämpas som ett initialtillstånd för vilka styrsystem samt styrmekanismer som 
uppsatsen nyttjar.  
 
Malmi & Brown (2008) kritiserar sin modell, då beskrivningen av styrsystemen inte är 
fullständig10. Problematiken med modellen är att definitioner samt beskrivning av 
                                                           
10 De anser att framtida studier har en viktig funktion att utveckla modellen. 
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styrmekanismerna är aggregerade. Malmi & Brown (2008) diskuterar exempelvis inte 
ideologier samt ritualer, vilket vi anser är relevant att diskutera avseende normativ styrning. 
Det medför att det är nödvändigt att diskutera definitionen av styrsystemens mekanismer. 
Därav blir en komplettering relevant samt diskussion av begreppens innebörd med hänsyn till 
annan litteratur av styrsystem samt styrmekanismer. Detta för att utforma uppsatsens 
antaganden avseende samtliga styrsystem, därmed tillämpas Malmi & Browns (2008) 
begreppsapparatur enbart för att utforma uppsatsens teoretiska diskussion.  

3.1.2 Styrning, styrsystem & styrmekanismer  
Detta avsnitt syftar till att tydliggöra skillnaden mellan begreppen styrning, styrsystem samt 
styrmekanism.  

Styrning (definition se kapitel 2) är samlingsbegreppet för styrsystemen samt styrsystemen är 
samlingsbegreppet för styrmekanismer. Styrmekanismerna då de tillhör samma styrsystem 
innebär att de har samma syfte, vilket är reglera eller påverka. Anledningen till uppdelningen i 
styrsystem är att de uppstår i olika tidskeenden, det vill säga ex ante och ex post (Simons, 
1995; Malmi & Brown, 2008). Styrsystemen beskriver vilka styrmekanismer som kan 
kategoriseras gemensamt. Styrmekanismerna innefattar processer samt tekniker för att 
individerna ska agera på ett önskvärt sätt inom organisationen (Flamholtz, Das & Tsui, 1985). 
Styrmekanismerna är således ett verktyg, för att möjliggöra organisationers styrning. 
Styrsystemen grupperar styrmekanismerna i olika aktiviteter, för att göra styrsystemet 
påtagligt. Styrningsbegreppet är därmed ett generellt uttryck för syftet med 
styrmekanismernas processer samt tekniker. Tabellen 3.1, exemplifieras syftet med styrning, 
styrsystem och styrmekanismer samt vad dessa består av. Exemplet baseras på kulturstyrning.  

 

Syftet Malmi & Brown (2008) 

Styrning 

Ledningen vill säkerställa att organisationens 
medlemmar agerar samt fattar beslut som 

överensstämmer med organisationens mål och 
strategier. Uppnå målkongruens. 

Styrning 

Styrsystem 
Utveckling av ett styrsystem möjliggör att 

ledningen kan påverka samt reglerar 
individens beteende. 

Kulturstyrning 

Styrmekanismer 
Betonar värderingar som individen ska 

tillämpa, symboler ger uttryck för formandet 
av en kultur samt att grupperingar socialiseras. 

Klan, värdering & 
symboler 

Tabell 3.1. Skillnaden mellan styrning, styrsystem samt styrmekanismer. Källa: Malmi & 
Brown (2008) 
 
Följande avsnitt, avsnitt 3.2-3.6, beskriver styrsystemen samt hur definitionerna som 
uppsatsen utgår ifrån. Beskrivningen baseras på Malmi & Browns (2008) typologi, men 
revideras till vad som anses relevant för denna uppsats.  
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3.2 Normativstyrning  
Nedan presenteras de styrsystem samt de 
styrmekanismer, vilket kategoriseras som normativ 
styrning. Avsnittet avslutas med de styrmekanismer som 
uppsatsen avser att tillämpa.  

3.2.1 Normativ styrning 
Vi anser, inspirerat av Kunda (2006) samt Alvesson & 
Kärreman (2004), att den normativa styrningen består av tre styrmekanismerna: ideologier, 
ritualer samt identitetsskapande. Vi distanserar oss från Malmi & Browns (2008) uppbyggnad 
av styrmekanismer avseende den normativ styrning, vilket baseras på klan, värderings 
styrning samt symboler. Anledningen till att vi distanserar oss från Malmi & Brown (2008) är 
att exempelvis begreppet symboler avser materialiserade värderingar. Det innebär att 
begreppen symboler och värderingar, då de utformas vertikalt, utgör en schematisk bild av 
social ordning (Kunda, 2006).   
 
Styrningen ska påverka beteende och normativ styrning kan inte betraktas som styrning om 
det används för att reglera beteende (Malmi & Brown, 2008). Den normativa styrningen ska 
socialisera individer att tillämpa organisationens värderingar i arbetet. Den normativa 
styrningen ska påverka individens tankar och känslor, därmed vägleda individens beteende 
(Kunda, 2006). Styrningen ska påverka värderingar samt normer, vilket ska vara 
meningsskapande för individen samt forma individers tankesätt, därmed individens 
föreställningar. (Alvesson & Kärreman, 2004; Kärreman & Alvesson, 2004) Således ska 
styrningen påverka beteendet hos individen och därmed generera en företagskultur 
(Abernethy & Chua, 1996; Harris & Ogbonna, 2011). Anledningen till att organisationer 
tillämpar normativ styrning är att individerna ska agera enligt organisationens värderingar, för 
att uppnå organisationens mål (Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Harris & Ogbonna, 2011).. 
Således syftar styrningen till att forma individens interna drivkraft, stark identifikation till 
organisationens mål och få tillfredsställelse från arbetet (Kunda, 2006). 

3.2.2 Normativ styrning baserat på två olika styrmekanismer 
Den normativa styrningen syftar till att påverka individens beteende, likväl som att den har en 
återkopplande funktion. Det initiala syftet med styrningen är att påverka. Exempel på detta är 
Kundas (2006, s.11, egen övs) definition på normativ styrning:  
 

”påverka individers underliggande tankar och känslor som vägleder deras beteende, vilket ska 
resultera i att framkalla önskvärda handlingar hos anställda”. 

 
Styrsystemets syfte är, enligt oss, inte isolerat till att endast påverka, det finns även inslag av 
återkoppling. Tydligaste exemplet på det är Kundas (2006) beskrivning av ritualer, där 
värderingarna återkopplas i interaktion mellan ledning och anställda samt mellan anställda 
och anställda. Ritualerna återkopplar den verklighetsbild som ideologierna materialiserar för 
individerna. Vi menar att den normativa styrningen syftar att påverka beteende, men även 
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återkopplar ideologierna. Styrmekanismer inom det normativa styrsystemet som vi avser att 
studera, presenteras nedan:  
 
• Ideologier – Vi utgår ifrån att ideologier består av materialiserade värderingar, således 

värderingar11 och symboler12 i fast form (likt Kunda, 2006). Exempelvis värderingar som 
sprid i dokumentation. Ideologierna rättfärdigar ett specifikt beteende, för att gynna 
organisationens om individerna agerar enligt ideologierna (Alvesson & Kärreman, 2004). 
Ideologierna förklarar således individens roll i organisationen, vilket innebär hur 
individen ska tänka samt agera. Ideologier är ett tillvägagångssätt för ledningen att 
påverka individerna samt deras värderingar, således vad som är rätt i organisationen. 
Ideologi är därav ledningens kommunikation till de anställda, vilket innebär hur 
individerna ska tänka samt agera (Kunda, 2006). Vi utgår endast ifrån att den normativa 
styrningen är vertikal, därav ledningens kommunikation till de anställda. Ideologier är en 
preskriptiv förklaring för vilken roll individerna har i organisationen (Kunda, 2006). Vi 
menar även att ideologierna tydliggör skillnaden mellan rollerna inom organisationen. 
Kunda (2006, egen övs.) skriver: ”Ideologier är schematiska bilder av social ordning”. 
Ideologier är ett påtagligt ideal, som individen måste förhålla sig till och agera därefter.   
 

• Ritualer – Utgör en aktivitet som avser att uppmärksamma individer på hur de ska tänka 
samt vad som är betydelsefullt beteende i organisationen (Kunda, 2006). Kunda (2006) 
menar att ritualer är regelstyrt, exempelvis utbildningar samt möten, men den kan även 
uppkomma spontant mellan individer. Ritualer genererar en gemensam verklighetsbild för 
individen och gruppen att tillämpa i agerarandet (likt Alvesson & Kärreman, 2004). Syftet 
med ritualer är att värderingar ska spridas och påvisas i individens handlande. Ritualer är 
en process för att värderingar sprids i organisationen, med interaktioner. Ritualerna ska 
påverka individerna genom att informera om ideologierna. Ritualerna uppstår således i 
interaktion mellan individer i organisationen. (Kunda, 2006) Covaleski et al. (1998) visar 
att mentorskap tillämpas som en ritual för att överföra värderingar till individen, vilket 
innebär att en socialiseringsprocess sker. 
  

Både Kunda (2006) och Alvesson & Kärreman (2004) resonerar om internalisering av 
värderingar är en del i den normativa styrningen, vilket innebär att individen känner 
tillhörighet till en grupp och att det finns personlig betydelse för individen att tillhöra gruppen 
(Alvesson & Kärreman, 2004). Uppsatsen bortser ifrån internaliseringen. Vi anser att det 
skulle krävas en annan design av uppsatsen, än den som tillämpas, för att kunna avgöra om 
den normativa styrningen har blivit internaliserad som en del i individernas identitet. En sådan 
studie skulle exempelvis tillämpa en longitudinell fallstudiedesign.  

                                                           
11 Värderingar innebär ett medvetet val hos individen om vad som är bra och dåligt, ett eftersträvande ideal 
(Giddens, 2007). 
12 Symboler är en icke-verbal kommunikation, som står för något annat än vad det faktiskt är. Symboler är 
således ett objekt som representerar och skapar uppmärksamhet för ett innehåll som får betydelse i utbytet med 
andra individer. (Giddens, 2007) Symboler blir således ett icke-verbalt innehåll som avser att skapa gemenskap. 
I uppsatsen innebär det att symboler tillämpas för att förmedla värderingar.  



15 
 

3.3 Planering som styrning  
 
Planeringen beskrivs enligt Flamholtz, Das & Tsui (1985) 
som en initierande process för organisationens aktiviteter. 
Planeringen påverkar individens beteende inom 
organisationen och påverkar delvis aktiviteterna som utförs 
samt organisationens syfte (Malmi & Brown, 2008; 
Flamholtz, Das & Tsui, 1985, Simons, 1987). Det är 
möjligt att urskilja planerings styrningen från två olika kategorier, ena är långsiktig samt 
strategisk och den andra är kortsiktigt. Den kortsiktig fokuserar på verksamheten samt att 
fokusera individernas beteende. Den strategiska planeringen svarar för organisationens mål 
samt var organisationen ska befinna sig i framtiden (Merchant & Van der Stede, 2007). Den 
kortsiktiga planeringen tillämpas som en plan för den närmsta framtiden.  

Syftet med planeringen är att tydliggöra vilka aktiviteter som organisationens anställda ska 
fokusera på, vilket sker genom att klargöra vilka mål och handlingar som är acceptabla i 
organisationen (Malmi & Brown, 2008; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Merchant & Van der 
Stede, 2007). Planeringen av aktiviteter och målen ska vara förenligt med organisationens 
syfte. Det finns en större sannolikhet att organisationen uppnår sina mål om organisationens 
aktiviteter kopplas till den övergripande strategin i verksamheten (Simons, 1987). Det vill 
säga att den kortsiktiga planeringen kopplas till den långsiktiga.  

Planeringen är nedåtriktad information för att förmedla organisationens syfte som ska 
genomsyra samtliga organisatoriska delar. Planering används av ledningen för att delvis ta 
tillvara på information från verksamheten, för att utveckla mönster i organisationens 
aktiviteter, men även att kommunicera information för att påverka individernas fokus 
(Simons, 1995). Informationen återkopplar även prestationerna i verksamheten. Planering 
som styrsystem begränsar därmed individen beteende inom organisationen.  

Vi menar att planering som styrning tillämpas som både påverkande samt reglerande. 
Planeringen påverkar individens beteende i organisationen, då styrningen riktar fokus på 
aktiviteter och därmed möjliggör samt begränsar individens agerande i organisationen. 
Planeringen är därmed ledningens förmedling av vad individerna ska göra inom 
verksamheten. Planeringens återkopplande funktion uttrycks i den informationsbaserade delen 
av planeringsstyrningen, vilket innebär att information från den operativa nivån utgör grunden 
till hur planeringen utformas. Ledningen utnyttjar planering som övervakning av anställda och 
som utvärdering av de anställdas prestationer i organisationen, således reglering av beteende.  

3.3.1 Planeringens styrmekanismer 
Enligt Malmi & Brown (2008) innefattar planering som styrning två styrmekanismer. Dessa 
är planering på lång sikt, strategisk planering, samt handlingsplanering som svarar för taktiska 
handlingar som innebär planering för kort sikt. Uppsatser kommer att baseras på dessa två 
styrmekanismer, dels för att dessa två är sammankopplade till varandra (likt Simons, 1987). 
Planeringen syftar till att tydliggöra vilka aktiviteter som ska utföras samt vilka mål och 
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acceptabla nivåer som individerna ska uppnå (likt Flamholtz, Das & Tsui, 1985). Uppsatsen 
baseras på följande styrmekanismer:  
 
• Långsiktig planering - Otley & Ferriera (2009) menar att det finns en distinktion mellan 

långsiktig planering och vision/affärsstrategi. Vi tillämpar inte samma distinktion mellan 
strategi samt vision och långsiktig planering. Långsiktig planering kan likställas med 
organisationens övergripande syftet med verksamheten, strategi och vision. Uppsatsen 
utgår ifrån att strategin tillämpas som långsiktig planering i organisationen (likt Simons, 
1987). Detta för att den långsiktiga planeringen påverkar individernas beteende samt 
tillämpas som ett initialtillstånd för guidning i det dagliga arbetet samt den kortsiktiga 
planeringen. Planeringen svarar således för lämpliga framtida handlingar, som ska ge 
resultatet att organisationen uppfyller sitt syfte. Värt att nämna är att den långsiktiga 
planeringen, i denna uppsats, är längre än ett år.  

 
• Kortsiktig planering - Den kortsiktiga planeringen syftar till att bidra till organisationens 

långsiktiga strategi uppnås. Den kortsiktiga planeringen sträcker sig maximalt ett år och 
ska på lång sikt leda till att organisationen uppnår det övergripande syftet med 
verksamheten. Således nyttjas den kortsiktiga planeringen som en del i den långsiktiga, ett 
delmål i den långsiktiga planeringen. Oftast planeras de kortsiktiga strategierna i form av 
resursallokering inom organisationen. (Merchant & Van der Stede, 2007; Malmi & 
Brown, 2008) Den kortsiktiga planeringen utgör ett delmål för att säkerställa att den 
långsiktiga planeringen och därmed de övergripande målen med verksamheten uppnå. Vi 
menar att den kortsiktiga planeringen syftar till att upprätta planer för det operativa arbetet 
under innevarande år och syftar därmed att bestämma vad som ska göras samt hur detta 
ska göras. 

3.4 Cybernetiska styrsystemet?  
 
Syftet med den cybernetiska styrningen är att möjliggöra 
organisationens måluppfyllelse. Det generella antagandet 
om den cybernetiska styrningen utgår ifrån tre 
grundprinciper: formulering av mål, utvärdering samt 
reglering av organisationens prestationer, processer samt 
mål. (Malmi & Brown, 2008; Green & Welsh, 1988; 
Hofstede, 1978; Dermer, 1988) Den cybernetiska styrningen anses utgöra en dynamisk 
process (Green & Welsh, 1988), som initieras av uppsättningar mål och/eller standards för 
önskvärt resultat som utgör organisationens målformulering (Otley & Berry, 1980). Uppnådda 
prestationer jämförs och utvärderas med de uppsatta målen för att bedöma eventuella 
avvikelser. Processen består då av återföring och uppföljning av prestationer. Detta sker 
genom reglering av aktiviteter, måtten eller de uppsatta målen eller standarden. (Malmi & 
Brown, 2008; Green & Welsh, 1988; Hofstede, 1978; Dermer, 1988; Otley & Berry, 1980) Då 
eftersträvande mål uppnås krävs ingen korrigering av standards, mål eller processen och 
därmed ingen förändring i beteendet inom organisationen. Målsättningarna kan förändras då 
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de eftersträvande mål uppnåtts och organisationens är i behov av förändring av 
målsättningarna. Otley & Berry (1980) menar att organisationer inte alltid behöver ändra de 
mål som ska uppnås utan att även processen kan förändras, antingen processen i sig själv eller 
den normaliserade synen på processen. 
 
De cybernetiska styrmekanismerna tillämpas, för att styra aktiviteter på mellan - och lägre 
nivåer i organisationer. Mekanismerna tillämpas således som ett nedåtriktat 
informationsflöde. (Covaleski & Dirsmith, 1983) Syftet är att uppvisa acceptabla 
prestationsnivåer och utvärdera prestationerna mot dessa nivåer (Malmi & Brown, 2008; 
Frow, Marginson & Ogden, 2010). Styrsystemet utgår således från ett planerat samt önskvärt 
beteende och möjliggör utvärdering av individens prestationer i förhållande till önskvärda 
resultat/beteende och standards (Malmi & Brown, 2008). Antagandet är att dessa mekanismer 
tillämpas för att reglera beteende i organisationen, baserat på prestationer. Styrmekanismerna 
innefattar såväl finansiella samt icke-finansiella nyckeltal för att utvärdera prestationen hos 
individer såväl som grupper inom organisationen. Dessa legitimerar även resursallokering på 
operativ nivå i organisationen och koordinerar samt styr aktiviteter genom resursallokering. 
(Green & Welsh, 1988; Covaleski & Dirsmith, 1983)  

3.4.1 Vilka är styrmekanismerna i den cybernetiska styrningen & relevant för 
uppsatsen?  
Cybernetiska styrningen utgår från fyra styrmekanismer som kan tillämpas, dessa är: budget, 
finansiella nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal samt hybrider av dessa (både finansiella och 
icke-finansiella) (Malmi & Brown, 2008). Det styrmekanismer som uppsatsen utgår ifrån är 
följande: 
 
• Nyckeltal (finansiella såväl som icke- finansiella) - De finansiella nyckeltalen tillämpas 

som målformulering för organisationen. Finansiella nyckeltal tillämpas som verktyg för att 
mäta om organisationen uppnår önskvärda resultat, därmed mäter hur väl individen inom 
organisationen agerar utifrån en acceptabel prestationsnivå, således de mål organisationen 
eftersträvar. (Malmi & Brown, 2008; Alvesson & Kärreman, 2004) Detta för att identifiera 
de styrmekanismer som driver prestationerna inom organisationen och därmed förklarar 
resultatet (Malmi & Brown, 2008). Vi betraktar att, mätningen av nyckeltalen kan variera 
på lång och kortsikt. Därmed kan dessa ha olika syften beroende på vilken mätperioden 
som används. 

3.5 Belöning som styrning 
 
Belöning som styrning syftar till att kompensera/belöna 
önskvärda handlingar hos individer samt grupper och därmed 
uppnå målkongruens inom organisationen genom att skapa 
mening mellan organisationens mål och de aktiviteter som 
tillämpas (Bonner & Sprinkle, 2002). Organisationer kan 
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även bestraffa individer som inte uppfyller eller agerar i enlighet med organisationen 
kravnivåer. Styrsystemet tillämpas, för att motivera medarbetarna samt som ett medel för att 
behålla medarbetare i organisationen (Arvidsson, 2005). Belöning ska motivera individen att 
prestera i organisationen, men kan även ta form som negativ belöning, bestraffning, då 
individen eller gruppen inte agerar lämpligt och förenligt med organisationen mål (Otley & 
Ferriera, 2009). Belöning är oftast förenad till resultaten som presteras i organisationen. 
Resultatkopplingen innbär att organisationen kan fokusera individens/gruppens agerande efter 
vad som anses lämpliga för organisationen syfte (Malmi & Brown, 2008; Otley, 1990). 
Belöning uttrycks på ett flertal sätt, det kan bland annat bestå av monetära, icke monetära 
incitament (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2007: Otley & Ferreira, 
2009). Belöningen kan ge återkoppling direkt, då prestationernas utfall mäts eller 
senareläggas vid en annan tidpunkt. Den direkta återkopplingen blir då en betingning till 
prestationen och individen får feedback på sitt agerande. Belöningen kan inträffa senare än 
prestationen utförts, individen får därmed inte direkt återkoppling på sitt agerande. 

3.5.1 Styrmekanismerna inom belöning som styrning 
De styrmekanismer som kan tillämpas vid belöning som styrning är monetär samt icke-
monetär belöning (Otley & Ferreira, 2009; Merchant & Van der Stede). Styrmekanismerna 
som tas hänsyn till i denna uppsats är monetär samt icke-monetär belöning. Belöning kan 
tillämpas för individer, men även på gruppnivå i organisationen.   
 

• Monetär belöning - För att organisationen ska motivera individer att agera förenligt 
med organisationens mål, tillämpas monetära belöningen som innefattar monetära 
medel som visar organisationens uppskattning för individernas presterande. Monetär 
belöning består av incitament som genererar finansiella fördelar för de individer som 
presterat i organisationen. Exempel på monetär belöning är bonus, lön och 
avsättningar. (Merchant & Van der Stede, 2007) Utebliven belöning kan beskrivas 
som bestraffning, vilket är konsekvens av att inte utföra arbetet på ett önskvärt sätt.  
 

• Icke-Monetär belöning - Innefattar belöning som inte har finansiell påverkan på 
individernas ekonomiska situation. Den icke-monetära belöningen ger istället 
individen möjlighet till självständighet, befordran och beröm. (Merchant & Van der 
Stede, 2007; Otley & Ferreira, 2009) Enligt Alvesson & Kärreman (2004) anser 
individerna inom konsultbyrån att befordran samt stegring i organisationens hierarki 
utgör en stor belöning. Detta kan ses som en icke-monetär belöning som individer 
strävar efter.  

Belöningen påverkar individernas beteende i organisationen, men tillämpas även som ett 
verktyg för att reglera oönskat beteende. Detta inträffar då belöningens syfte är att motivera 
individen att tillämpa ett beteende som är i enlighet med organisationens övergripande mål 
och förena det med individens egna mål. Detta för att skapa målkongruens mellan 
organisationen samt individerna. Belöningens betydelse för organisationen är även 
utvärdering av individernas prestationer, därmed kan organisationen påverka beteende och 
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styra beteendet. Antagandet om att styrsystemet påverkar samt reglerar, blir relevant för att 
skapa en organisation som strävar mot enhetliga mål. 

3.6 Administrativ styrning 
 
Organisationens struktur har utvecklats som ett gensvar på styr 
problematiken (Flamholtz, et al., 1985). Problematiken baseras 
på att individer ska sträva mot organisationens mål, 
målkongruens, därför nyttjas strukturen i organisationen som en 
guide för hur individer ska agera. Styrningen genererar 
operativa regler för individens agerande i aktiviteter (Flamholtz, 
et al., 1985). Administrativ styrning har betraktats som en 
kontextuell variabel, men bör betraktas som en del i styrpaketet. Detta för att styrningen 
genererar och bibehåller önskvärda mönster av beteende. (Bedford & Malmi, 2009) 
Administrativ styrning materialiseras i organisations utformning och därmed är grunden i 
styrsystemet. Strukturen är ett initialtillstånd för styrsystemet, men den administrativa 
styrningen utgår från flera aspekter än bara den formella strukturen. Dessa är bland annat 
specialisering, procedurer och policys samt ansvarfördelning.  

 
Den administrativa styrningen ska påverka beteende (design och struktur), övervaka beteende 
samt reglera ansvar inom organisationen. Genom att specificera arbetsuppgifter, 
prestationsnivåer och vilka arbetsuppgifter varje individ har (Simons, 1987). Simons (1987) 
menar att formaliserade tillvägagångssätt nyttjas som information för att bibehåll eller 
förändra mönster i aktiviteter. Aktiviteterna ska resultera i att organisationens mål uppnås. 
Styrsystemet innefattar övervakning av individer, överordnade som övervakar underordnade, 
för att påverka beteende såväl som att återkoppla genomförandet av uppgifter (Ouchi, 1979; 
Simons, 1987). Styrsystemet utgår ifrån maktförhållande för att säkerställa att den operativa 
nivån genomför uppgifter på ett önskvärt tillvägagångssätt och strävar mot önskvärda 
prestationsnivåer (Ouchi, 1979; Child, 1972). Simons (1987) antagande avseende 
administrativ styrning grundas på att information återkopplas, för att påverka aktiviteter. 
Simons (1987), likväl som Ouchi (1979), menar att standarder i prestationsnivåer samt utfall, 
därmed kan uppnås. Exempelvis formaliserade tillvägagångssätt som återkopplar information 
för att möjliggöra att standarder uppnås.  
 
Den administrativa styrningen påverkar individen till att utföra vissa specifika arbetsuppgifter, 
då den baseras på att påverka beteende, vilket innebär vad individen ska göra. Malmi & 
Brown (2008) menar att styrningen syftar till att påverka individens beteende genom att 
organisera individer samt grupper och procedurer för att specificera hur uppgifter genomförs, 
likväl som hur individer agerar för att uppnå vissa prestationer. Således utgår inte styrningen 
endast ifrån återkoppling samt övervakning, som bland annat Simons (1987) menar. Syftet 
med den administrativa styrningen är att övervaka samt påverka beteende och aktiviteter 
(Malmi & Brown, 2008; Simons, 1987; Ouchi, 1979; Child, 1972).  



20 
 

3.6.1 Administrativ styrning baserat på tre styrmekanismer  
Flamholtz, et al., (1985) utgår ifrån att organisationsstrukturen inte utgör en styrmekanism, då 
strukturen inte direkt påverkar upprätthållandet av organisationens mål. Vi anser dock att 
strukturens avsikt är att vägleda det operativa arbetet (likt Malmi & Brown, 2008). 
Styrsystemet organiserar individer och fördelar uppgifter efter denna kategorisering. 
Strukturen kategoriserar samt avgränsar individens arbetsuppgifter.  
 
Vår uppsats utgår ifrån att administrativstyrning har syftar till att påverka samt återkoppla 
beteende. Styrningen, genom specialisering, hierarkier, procedurer, policys, påverkar 
individers beteende, hur individerna förhåller sig till varandra, likväl som att de återkopplar 
prestationer. Styrningen specificerar arbetsuppgifter och påverkar individer genom att 
klassificera dem utifrån hierarkier, specialisering samt ansvarsområden. Likväl som att 
tillvägagångssätt används som information för att bibehålla eller förändra mönster i aktiviteter 
(ex. Simons, 1987). Formaliserade tillvägagångssätt tillämpas för att operativ nivå ska uppnå 
standarder samt att information är till för att jämföra prestation mot standard. För att 
möjliggöra korrigeringar eller bibehålla mönster i aktiviteter.  
 
Vår uppsats baseras på tre delar av den administrativa styrningen. Dessa är: 

• Struktur – Strukturen tillämpas som samordning av funktioner och yrkesuppgifter i 
organisationer. Vi utgår ifrån att strukturen kategoriserar vad individen ska fokusera 
på (likt Otley & Ferriera, 2009). Vi syftar inte att studera organisationsstrukturen i sig, 
snarare individens agerande utifrån vad den har för arbetsuppgifter samt yrkestitel. 
Strukturen fokuserar individens och gruppens agerande utifrån de arbetsuppgifter som 
de har (likt Child, 1972). Vi utgår även ifrån individens möjlighet att avancera i 
hierarkin, som en del av strukturen (inspirerat av, Kärreman & Alvesson, 2004). 
Strukturen nyttjades som begränsning av individens agerande, utifrån de 
arbetsuppgifter som individen har.  
 

• Procedurer och Policys – Vi utgår ifrån att procedurer och policys specificerar 
processer och individens agerande (likt Malmi & Brown, 2008). Dock inte 
standardisering av arbetsuppgifter, utan procedurer som riktlinjer, för vilket individen 
och grupper får agera inom. Procedurer och policys specificerar önskvärt beteende för 
individen samt övervakar att detta säkerställs (Simons, 1987; Bedford & Malmi, 
2009). Policys och procedurer kan betraktas som en guide för individer för hur de ska 
agera (Macintosh & Daft, 1987).  

 
• Ansvarsfördelning – Tillämpas för att fokusera beteende hos den som är ansvarig för 

prestationer likväl som för arbetsuppgifter. Ansvarsfördelningen återkopplar huruvida 
en individ uppfyller de krav som organisationen ställer på denna, likväl som att de 
fokuserar individens beteende. Ansvarsfördelningen fokuserar individens beteende, för 
att individen fokuserar på den del av arbetet samt prestationen som individen ansvarar 
för. Vi har inte samma definition som Abernethy & Chua (1996) som menar att 
ansvarsfördelningen är formell auktoriteten. Vi menar att ansvar likväl kan vara det 
individuella ansvaret, för det dagliga arbetet som inte är formellt. Därmed innebär det 
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att både informellt och formellt ansvar press individen att klara av att genomföra det 
operativa arbetet. Ansvaret påverkar således individens beteende. Individen är 
ansvarig för att genomföra vissa uppgifter, så ansvarsfördelningen tillämpas inte 
endast på högre hierarkisks nivå utan kan även vara en del på den operativa nivån. 
Likväl som att ansvarsfördelningen inte alltid är kopplad till finansiella mått, enligt 
oss.  

3.7 Relationer mellan styrsystemen 
Detta avsnitt syftar till att diskutera hur de olika styrsystemen relateras till varandra. Detta 
för att möjliggöra en diskussion, baserat på empirin, om relationerna mellan styrsystemen i 
analysen.  

3.7.1 Styrsystemens relationer 
Empiriska studier visar att organisationer nyttjar 
kombinationer av styrsystem13 (Bedford & Malmi, 
2009), likväl finns det empiriska studier som beskriver 
styrsystemens relationer (ex. Abernethy & Chua, 1996; 
Alvesson & Kärreman, 2004; Covaleski et al., 1998; 
Kennedy & Widener, 2008; Kärreman & Alvesson, 
2004; Sandelin, 2008). Anledningen till att 
organisationer tillämpar flera styrsystem är för att uppnå 
organisationens övergripande mål (Alvesson & 
Kärreman, 2004; Covaleski et al., 1998; Kennedy & Wiedener, 2008).  

Studier som har studerat styrsystemens relationer utgår ifrån identitet, normer, hierarki samt 
finansiella mål (ex Covaleski et al., 1998; Alvesson & Kärreman, 2004). Alvesson & 
Kärreman (2004) menar att värderingar är sammankopplade till den hierarkiska strukturen. 
Normerande är att individen ska avancera hierarkiskt samt tilldelas en högre position i den 
hierarkiska strukturen, därmed andra arbetsuppgifter. Individens identitet är förenad med 
individens roll i organisationen. Värderingar och hierarkin har betydelse för individens 
identitet samt att individen ska uppnå vissa prestationer, vilket utvärderas mot finansiella mål. 

Covaleski et al., (1998) har ett likande resonemang som Alvesson & Kärreman (2004). De 
studerar målstyrning samt mentorskap och relationerna mellan dessa. Covaleski et al., (1998) 
menar att målstyrning och mentorskap samverkar för att mentorskapet normaliserar 
värderingar, vilket syftar till att generera lojalitet till organisationen samt påverka individernas 
beteende till att uppnå organisationens finansiella mål (målstyrning). Samverkan mellan 
styrsystem baseras på meritokratisk ideologi, vilket innebär att individer prestationer 
rangordas samt belönas med hänsyn till prestationerna (Alvesson & Kärreman, 2004). 
Utvärderingarna baseras därmed på individens måluppfyllelse, finansiella mål, samt 
individens internalisering av värderingarna. Styrsystem förstärker varandras syfte, således att 

                                                           
13 Bedford & Malmi (2009) studerade vilka styrsystem som förekommer i särskilda organisationer och studerade 
därmed inte relationen mellan styrsystemen.  
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påverka individers beteenden att uppnå målen inom verksamheten samt internalisera 
värderingarna och normerna. 

Strukturförändringar understöds av den normativa styrningen, likväl som att den normativa 
styrningen understödjer förändringen av kalkyleringsprinciper samt budgetering (Abernethy 
& Chua, 1996). Kennedy & Widener (2008) menar att sociala mekanismer14, normer och 
värderingar, är en effekt av den struktur samt de standardiserade procedurer och policys som 
organisationen tillämpar15. Abernethy & Chua (1996) och Kennedy & Widener (2008) 
påvisar cybernetisk och normativ samverkan i organisationer. Kombinationer av styrsystem 
förstärker varandra, vilket innebär att dessa i kombination nyttjas för att uppnå 
organisationens mål. Alvesson & Kärreman (2004) menar att normer och värderingar kan 
motverka andra styrsystem. Organisationens medlemmar ska följa normer och värderingar, 
vilket resulterar i att individerna arbetar övertid utan betalning likväl som att organisationen 
inte fakturerar för dessa övertidstimmar. Således blir det viktigare att efterleva normer och 
värderingar, än noggrannhet i kalkylerna. 

Styrsystem samverkar inte alltid med resultatet att de förstärker varandras syfte. De kan likväl 
komplettera eller motverka varandra, vilket Kärreman & Alvesson (2004) menar. 
Styrsystemen nyttjar därmed varandras förekomst, då de förekommer kompletterande 
relationer. Exempel på detta är normer som individen inte internaliserar, vilket innebär att den 
teknokratiska16 styrningen blir påtaglig. Kärreman & Alvessons (2004) menar att möjligheten 
att avancera i hierarkin begränsas om individen inte internaliserar värderingarna. Individerna 
får följaktligen bristande utvärderingar samt sanktioner från projektledare, vilket resulterar i 
att individen måste lämna organisationen. Således tillämpas den teknokratiska styrningen som 
ett komplement till den normativa styrningen.  

Sandelin (2008) menar att styrning baseras på primära och understödjande styrsystem såväl 
som styrmekanismer. De understödjande styrsystemen avser att komplettera samt förstärka 
det primära styrsystemet. Syftet med styrningen avgör vilket styrsystem som betraktas 
primärt. Resultat styrningen är primär, då organisationens syfte är vinst, kultur styrningen 
understödjer exempelvis resultat styrningen. Är tillväxt det grundläggande syftet tillämpas 
kultur styrningen som det primära styrsystemet och understöds av exempelvis resultat 
styrningen. Styrning baseras således på kombinationer samt relationer mellan styrsystem och 
dessa verkar inte enskilt. (Sandelin, 2008)  

3.8 Sammanfattning styrsystem och styrmekanismer 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av avsnitt 3.2–3.6. Avsnittet syftar uppmärksamma de 
styrmekanismer som uppsatsen kommer att tillämpa i analysen samt den konceptuella idén 
som analysen grundas på.  

                                                           
14 Kan likställas med Alvesson & Kärreman (2004) definition av socioideologisk styrning.  
15 Studien har utgångspunkt i effekterna av införandet av Lean Manufacturing i organisationen.  
16 Kärreman & Alvesson (2004) använder begreppet som samlingsnamn för det som Malmi & Brown (2008) 
benämner belöning, cybernetisk -, planering - samt administrativ styrning.  
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Styrsystem Normativ Planering Cybernetisk Belöning Administrativ 

Styrmekanismer  Ideologier 
Ritualer 

 Långsiktig 
Kortsiktigt 

 Finansiella 
Icke-

finansiella 

Monetär 
Icke-

monetär 

Ansvar 
Procedurer & 

Policys 
Struktur 

 Tabell. 3.2 Sammanfattning av vilka styrmekanismer som är relevanta för studien 

Analysen baseras på Malmi & Browns (2008) konceptuella modell om styrsystem samt 
styrmekanismer. Denna har i kapitel 3 kompletterats med annan litteratur då vi anser att denna 
modell inte tar hänsyn till aspekter i den normativa styrningen som är relevant för att besvara 
uppsatsens syfte. Således tillämpas Malmi & Browns (2008) modell i analysen, vilket innebär 
att diskussionen i analysen baseras på styrmekanismerna samt styrsystemen. Analysen 
initieras av en tillämpning av styrmekanismerna som ovan redogjorts.  
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4. Metod  
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för uppsatsen, hur den genomfördes samt vilka 
avvägningar som gjordes. Kapitlet diskuterar, reflekterar samt motiverar de metodologiska 
vägvalen som gjordes i uppsatsen. 

4.1 Problemöversikt 
Uppsatsen baserades på ett identifierat problem som uppmärksammats i litteraturen. Malmi & 
Browns (2008) artikel “Management control systems as a package – Opportunities 
challenges and research directions” belyser problematiken med att empiriska studier tenderar 
att studera enstaka styrsystem. Deras kritiska resonemang belyser att studier har negligerat 
möjligheten att flera styrsystem möjligtvis utgör delar i ett styrpaket. Malmi & Brown (2008) 
konstaterar att kunskapen om relationer mellan styrsystemen inom ett styrpaket är otillräcklig 
och därmed bör studeras. Detta trots att studier har studerat styrsystemens relationer (ex. 
Alvesson & Kärreman, 2004; Kärreman & Alvesson, 2004; Kennedy & Widener, 2008). 
Otley & Berry (1980) belyser även problematiken och menar att det behövs ett holistiskt 
angreppssätt för studier av styrning. Det finns fåtal studier som har studerat styrsystemens 
relationer i helhet, vilket innebär att området ännu tenderar att utveckla ramen för hur 
relationerna mellan styrsystem bör studeras samt om det förekommer systematik avseende 
relationerna mellan styrsystemen. 

Insamlingen av data, för att studera relationerna mellan olika styrsystem, skedde med 
intervjuer, observationer samt dokumentation. Datainsamlingen genomfördes på en 
arbetsplats tillhörande en organisation i den svenska finansbranschen. Otley (1980) menar att 
studier avseende styrsystemens relationer bör tillämpa fallstudiedesign samt att 
fallstudiedesignen är longitudinell. Longitudinell fallstudiedesign är tänkbar, då syftet är att 
studera relationerna mellan styrsystemen under en längre period samt möjliggör att studera 
horisontell påverkan på styrsystemen och dess relationer17.  Då uppsatsen avsåg att studera 
styrsystemens relationer vid ett tillfälle samt hur relationerna kan betraktas, var därmed 
longitudinell fallstudiedesign inte lämplig att tillämpa. Därav studeras relationerna under ett 
kort tidsintervall på en arbetsplats under en tidpunkt.  

4.2 Undersökningsdesign 
Uppsatsen syfte var att studera styrsystemens relationer på operativ nivå18 inom en större 
organisation. Datainsamlingen genomfördes därmed på en arbetsplats inom organisationen 
Finans. I uppsatsen antogs relationerna mellan styrsystem var påtagliga på operativ nivå och 
därmed rimligt att dessa påvisas på denna nivå. Detta påverkade således hur uppsatsens 
undersökningsdesign utformades. Syftet var att beskriva samt analysera relationerna mellan 

                                                           
17 Otley & Berry (1980) exemplifierar detta med subkulturens eventuella påverkan på de formella styrsystemen. 
18 I uppsatsen innebär operativ nivå den lägsta nivån i den hierarkiska strukturen, där kundkontakten sker. Det 
innebär förmedling av organisationens tjänster samt produkter.  
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styrsystemen, vilket genomfördes med en operationalisering av styrsystemen till 
styrmekanismer.19  

Uppsatsens undersökningsdesign inspirerades av Otley & Berrys (1994) beskrivning av hur 
relationer mellan styrsystem bör studeras.  De föreslår fem relevanta datainsamlingsmetoder, 
vilka är observationer, intervjuer, enkäter samt dokumentation. Vi tillämpade tre av 
metodvalen som Otley & Berry (1994) beskriver. Dessa var observationer, semi-strukturerade 
intervjuer samt dokumentation och de tillämpades som datainsamlingsmetoder (metodvalen 
diskuteras i avsnitten 4.3–4.7). Fördelen med att flera datainsamlingsmetoder tillämpades var 
möjligheten att säkerställa att relationerna stöds av flera. Mängden datakällor möjliggjorde 
således identifiering av systematik i relationerna mellan styrsystemen. Även möjligheten att 
påvisa flera olika relationer mellan styrsystemen möjliggjordes med tillgång till flera 
datakällor. Styrsystemen materialiseras och utformas på olika sätt, vilket innebar att flera 
datainsamlingsmetoder var fördelaktiga då relationerna mellan styrsystemen studerades. Detta 
för att flera insamlingsmetoder möjliggjorde att identifiering av styrsystemen samt 
relationerna, då de materialiseras och utformas på olika sätt.  

Datamaterialet kodades med hänsyn till styrmekanismerna som studerades (se kapitel 3 för 
styrmekanismerna). Analysen initierades av kodningen beträffande de kriterier som 
relationerna baserades på (se avsnitt 4.9). Kodningen samt kriterierna upprättades för att 
beskrivningen av relationerna mellan styrmekanismerna skulle vara genomförbar. Andra 
delen i analysen aggregerade diskussionen till att behandla styrsystemens relationer. Analysen 
fördelades således i två kapitel, ett disaggregerat samt ett aggregerat kapitel. Det aggregerade 
kapitlet, kapitel 8, i analysen avsåg att besvara frågeställningen avseende styrsystemens 
relation till varandra.  

Antagandet om styrsystemens förekomst i studieobjektet påverkade således datainsamlingen 
och uppsatsens undersökningsdesign20. Nackdelen med att vi baserade uppsatsen på 
antagandet var att datamaterialet anpassas till fördel för uppsatsen, därmed till uppsatsen 
antaganden. Denna problemtik belyser även Merriam (1988). Uppsatsens design är ett 
potentiellt bidrag, följaktligen hur en studie kan designas för att studera relationer mellan 
styrsystem.  

4.3 Val av undersökningsmetod  
Syftet var att beskriva relationerna mellan styrsystemen och uppsatsen baserades på tre 
datainsamlingsmetoder för insamling av data. Otley & Berry (1994) menar att studier som 
studerar styrsystemen som ett paket, bör utgå ifrån dessa fem datainsamlingsmetoderna:  

• Dokumentation 
• Intervjuer 

                                                           
19 Detta kan vid en första anblick anses vara som en fallstudiedesign, men vi försöker inte att ”[…] belysa unika 
drag för ett specifikt fall.” (Bryman & Bell, 2005, s.72). Vi antog att relationerna mellan styrsystemen redan 
existerade och försöker snarare beskriva hur dessa kan manifestera sig, än att beskriva unika drag i ett fall. 
20 Den uppmärksamma läsaren bör ha upptäckt att vi antar att det finns relationer mellan styrsystem samt att 
samtliga styrsystem som diskuterats inledningsvis i uppsatsen förekommer. 
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• Observationer 
• Information om organisationens kontext 
• Enkäter 

Uppsatsen tillämpade tre av dessa datainsamlingsmetoder. Datainsamlingsmetoder som 
bortsåg ifrån var enkäter samt information om kontexten. Buchanan & Bryman (2007) menar 
att kontexten bör analyseras, för att fastställa förekomsten av kontextuella faktorer som 
påverkar resultatet. De kontextuella faktorer som beskrivits har påtaglig inverkan på 
styrsystemen (se avsnitt 4.7). Enkäter, som datainsamlingsmetod, kan inte beskriva 
styrsystemens relationer och därmed besvara syftet med uppsatsen. Otley (1980) menar att 
datamaterial som analyseras kvantitativt inte är tillämpbara då styrsystemens relationer 
studeras. Således var inte enkäter aktuella i denna uppsats.  

Metoderna som tillämpades var, som tidigare nämnt, intervjuer, dokumentation samt 
observationer. Nästkommande avsnitt (avsnitt 4.4–4.6) beskriver tillvägagångssätten för 
datainsamlingen och fördelar samt nackdelar med att tillämpa dessa datainsamlingsmetoder.  

4.4 Datainsamlingsmetod del 1: Intervjuer 
Datainsamlingen genomfördes delvis med semistrukturerade intervjuer. Vid intervjutillfällena 
genomfördes semistruktureradeintervjuer för att erhålla information från respondenterna om 
styrsystemens relationer. Således var intervjuguidens frågor generellt konstruerade, men inom 
specifika teman med hänsyn till styrsystemen samt styrmekanismerna.  Semistrukturerade 
intervjuer möjliggjorde att intervjufrågorna följdes upp med uppföljningsfrågor som var 
väsentliga för att besvara uppsatsens syfte (se Merriam, 1988; Bryman & Bell, 2005).  

De semistrukturerade intervjuer syftade till att upptäcka styrsystemens relationer, vilket delvis 
påträffades då intervjuerna genomfördes. Det innebar att respondenterna gav uttryck för 
relationer mellan styrsystemen, således blev relationerna märkbar i respondenterna svar. 
Intervjuerna var enbart en av de datakällor som användes i uppsatsen, då endast intervjuerna 
inte beskrev hur styrsystemen/styrmekanismerna materialiserades. Detta innebar att det 
upplevdes nödvändigt att flera datakällor användes för att bevis föra styrsystemens samt 
styrmekanismernas existens och relationer.  

Nackdelen med intervjuerna var att vissa aspekter avseende styrsystemen inte behandlades, 
vilket upptäcktes efter genomförandet av intervjuerna. Därmed krävdes det flera datakällor. 
Respondenterna tenderade även diskutera förhållningssätt gentemot varandra, således 
horisontell inverkan. Således tenderade respondenterna, på vissa frågor, inte diskutera den 
vertikala styrningen, som uppsatsen avsåg studera. Det var en nackdel med intervjuer, vilket 
resulterade i att endast intervjuer, som datainsamlingsmetod, inte var tillförlitlig för att 
besvara uppsatsens syfte.  

4.4.1 Frågekonstruktion  
Förutsättningen för genomförandet av intervjuerna var tillämpning samt konstruktion av en 
intervjuguide, vilket de semistrukturerade intervjuerna baserades på. Modell nedan 
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tillämpades vid konstruktionen av de frågor som användes vid intervjuerna. Modellen baseras 
på referensramen, som återfinns i kapitel 3. Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfakta om 
individernas roll på arbetsplatsen (se bilaga 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4.1 Frågekonstruktion Källa: Egen bearbetning  

Konstruktionen av frågorna baserades på de relationer som ansågs rimliga att påträffa samt 
relationer som tidigare empiriska studier påträffat (ex Alvesson & Kärreman, 2004; Kennedy 
& Widener, 2008). Modellen grundades således på antaganden om eventuella relationer samt 
relationer som tidigare påvisats. Pilarna mellan styrsystemen, i modellen, betraktas inte som 
uttryck för kausalitet eller korrelationer. De ska betraktas som relationer mellan olika 
styrsystem som studerades. Modellen följer inte ett teknologiskt flöde, från vänster till höger, 
tillskillnad ifrån Malmi & Browns (2008) modell.  

Modellen designande således intervjuguiden med hänseende till relationer mellan 
styrsystemen. Malmi & Brown (2008) antar att det förekommer ett tidsintervall mellan 
styrsystemen.  Tidsintervallet berördes inte i intervjuguiden, då frågor konstruerades. Det var 
en medveten precisering av frågekonstruktion. Detta var en precisering som vi ansåg 
nödvändig, för att styrsystemens relationer skulle bli hanterbar. Likväl som att vi inte ansåg 
att det var möjligt att fråga respondenterna om tidsintervallet mellan styrsystemen, således 
utformningen och tillämpningen av styrsystemen. Vi ansåg att det skulle resultera i 
konstateranden av historiska händelser, snarare än uttryck för styrsystemens relationer till 
varandra.  Intervjuguiden tillämpades som mall för frågorna som ställdes till respondenterna 
och utgick ifrån modellen 4.1. Intervjuguiden berörde olika teman som behandlade respektive 
styrsystem i förhållande till andra styrsystem, för att beskriva styrsystemens relationer.  

Styrsystem Styrmekanism Frågetema 

Normativ 
Ideologier 

Finns det dokumenterade 
värderingar & hur arbetar du/ni med 

dessa 

Ritualer 
Vad betonas på de interna 

utbildningarna (värderingar) 

Planering 
• Långsiktig  
• Kortsiktig 

Cyberetisk 
• Finansiella  
• Icke-finansiella 

Belöning 
• Monetär 
• Icke-monetär 

 

Normativ 
• Ideologier 
• Ritualer 

 
 
 

Administrativ 
• Procedurer/Policys 
• Ansvarsfördelning 
• Struktur 
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Rekrytering 

Administrativ 

Procedurer 
Arbetar du/ni efter riktlinjer 

Agerar du/ni efter 
förhållningsregler 

Ansvar 
Vad ansvarar du för i det dagliga 

arbetet 

Struktur 
Vad har du för anställningstitel 

Vad är dina arbetsuppgifter 

Planering 

Långsiktig Strategier ni arbetar efter 

Kortsiktig 

Individuell planering i det dagliga 
arbetet 

Arbetar du/ni efter en 
verksamhetsplanering och vad 

betonas i den 

Cybernetisk 
Finansiella Hur mäts prestationer (nyckeltal) 

Icke-finansiella Hur mäts prestationer (nyckeltal) 

Belöning 
Monetär 

Vad händer om ni uppnår/inte 
uppnår nyckeltalen 

Icke-monetär Vad händer om ni uppnår/inte 
uppnår nyckeltalen 

Tabell 4.1. Exempel på hur frågekonstruktionsmodell användes till intervjuguiden  

Notera att exemplet på frågor inte avser relationerna mellan styrsystemen och 
styrmekanismerna. Relationerna erhölls då vi frågade om styrsystemen och hur 
respondenterna agerar utifrån ett eller flera styrsystem. Exempel på en sådan fråga var: Är 
nyckeltalen viktiga för planeringen? Anpassar du ditt arbete efter dessa mått [nyckeltal]?  

Intervjuguiden (se bilaga 1) förändrades under tiden som observationer genomfördes, 
dokumentation togs del av samt intervjuer genomfördes. Löpande under observationerna 
tillkom även frågor som var av intresse för att besvara syftet. Exempelvis aspekter om den 
normativa styrningens relation till den cybernetiska styrningen. Frågorna var inte fullständigt 
anpassade till studieobjektet, respondenterna hade svårt att förstå en del frågor, därmed 
omformulerades samt utvecklades frågorna som anpassades till studieobjektet. Vid 
genomförandet av intervjuerna upptäcktes det att språket hos respondenterna inte var 
detsamma som det som vi använde, således anpassades frågorna till språkbruket hos 
studieobjektet.  Fördelen med att tillämpa intervjuer var dels att vi anpassade oss till 
studieobjektets språkbruk. Det innebar att dokumentationen blev begriplig och kunde nyttjas i 
uppsatsen. 

4.4.2 Intervjuerna 
Det var fyra respondenter som deltog i intervjuerna, respektive intervju varade 30 till 45 
minuter. Anledningen till att fyra intervjuer genomfördes var att dessa respondenter hade 
möjlighet att bli intervjuade samt hade tillfälle att ställde upp på att bli intervjuad. Således ett 
bekvämlighetsurval av intervjurespondenter (Bryman & Bell, 2005).  
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Samtliga intervjuer genomfördes på liknande tillvägagångssätt och utgick från samma logik. 
Ena uppsatsförfattaren ställde frågor och den andra uppsatsförfattaren ställde relevanta 
uppföljningsfrågor. Syftet med upplägget var att frambringa ett samtal, snarare än att 
respondenten behövde svara två personer, vilket fungerade i viss utsträckning. Problematiken 
med upplägget var att vi upplevde att respondenterna till en början blev obekväma då 
följdfrågorna ställdes. Respondenterna blev osäkra och kände sig trygga inte med vem av 
uppsatsförfattarna de skulle svara. Alternativet, inte ställa uppföljningsfrågorna, var att 
uppföljningsfrågorna som resulterade i uttryck för relationer mellan styrsystemen hade 
utelämnats.  

4.5 Datainsamlingsmetod del 2: Observationer 
Den andra datainsamlingsmetoden som tillämpades var observationer. Observationerna 
karaktäriseras som deltagande observationer, nämligen observatör och deltagare (Bryman & 
Bell, 2005). Anledningen till kategoriseringen var genomförandet av observationen, vilket 
innebar att vi frågade samt diskuterade med de anställda parallellt som att vi observerade, 
observatör samt deltagare. Vi var därmed inte passiva betraktare. De anställda på 
arbetsplatsen var medvetna om vår roll som observatör. Observationen kan kategoriseras som 
mikro-observation (Bryman & Bell, 2005). Mikro-observation innebär att vi som observatörer 
spenderar kortare tidsperiod på observationsplatsen, tillskillnad från sedvanliga 
observationer21. Observationen riktas således mot syftet med uppsatsen22. (Bryman & Bell, 
2005) Observationen pågick i tre arbetsdagar, vilket är ett ganska kort tidspann och kan 
således kategoriseras som en mikro-observation.  

Anledningen till att observationer användes som datainsamlingsmetod, var för att studera 
styrsystemen på operativ nivå för att påträffa styrsystemens relationer. Observationer kan 
fånga realiteten av sociala företeelser (Buchanan & Bryman, 2007), i denna uppsats innebar 
det styrsystemens relationer. Tillämpningen av observationer avsåg att uppfatta individernas 
agerande utifrån olika styrsystem samt styrmekanismer, därigenom att urskilja relationer 
mellan dessa. Exempelvis individens agerande utifrån policys och de nyckeltal som 
tillämpades som styrmekanism. Vi ansåg att datainsamlingsmetoden skulle generera 
nödvändig information. Därmed ansåg vi att observationer var en lämplig 
datainsamlingsmetod för att studera styrsystemens relationer.  

Observationerna genomfördes på två olika sätt. Ena tillvägagångssättet innebar att det dagliga 
arbetet observerades och vi interagerade med de anställda. Detta gav oss möjligheten att prata 
med de anställda. Vi observerade de anställdas arbete och hade möjlighet att fråga om deras 
arbete i förhållande till styrsystemen. Det var i dessa samtal som vi exempelvis fick 
information om hur samt vad arbetsplatsen utvärderas på. Fördelen med observationerna var 
möjligheten att prata samt fråga de på arbetsplatsen, likväl som att de anställda visade oss 
olika detaljer som var intressant för att besvara uppsatsens syfte. Exempelvis utvärdering av 
                                                           
21 Sedvanliga observationer bör vanligtvis pågå i 12 månader (Davies, 1999 i Bryman & Bell, 2005) 
22 Detta kan verka vara trivialt och självklart, men eftersom vi var på arbetsplatsen en begränsad tid är det inte 
orimligt att vissa aspekter som möjligtvis skulle varit intressanta förbises. Skulle exempelvis ett planeringsmöte 
ha observerats hade det funnits möjligheter att observera symbolernas betydelse i planeringen, men eftersom vi 
inte observerade över en längre period fanns inte möjligheten att delta på ett sådant och därmed förbisågs, 
potentiellt, vissa relationer mellan styrsystemen.   
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prestationer. Observationen möjliggjorde att vi fick ta del av materialiseringen av 
styrsystemen som således information om styrsystemen relationer, vilket inte hade varit 
möjlig om observationerna inte genomfördes. 

Det andra observationstillvägagångssättet innebar att vi var passiva betraktare. Det medförde 
att vi observerade arbetssättet, omgivningen samt beteendet. Syftet var att uppfatta de 
anställdas beteende i förhållande till de olika styrsystemen. I efterhand gav detta 
tillvägagångssätt inte den information som det första tillvägagångssättet, vilket innebar att det 
andra tillvägagångssättet inte var lämpligt för att erhålla informationen som var relevant. Det 
var problematiskt att uppfatta styrsystemen och relationerna mellan styrsystemen, då vi inte 
frågade och observerade, utan enbart observerade. Vissa händelser som vi observerade 
influerade intervjuguiden samt de uppföljningsfrågor som ställdes.  

Nackdelen med observationerna är att individens beteende övervakas, vilket vi inledningsvis 
upplevde då observationerna genomfördes. Effekten med att övervaka individerna var att 
individerna blev obekväma samt försökte agera formellt, snarare än naturligt. Individernas 
beteende avvek initialt från det vanliga beteendet, vilket innebar det att de inte agerade i 
enlighet med styrningen som tillämpas i organisationen. Problematiken avtog med tiden, då 
respondenterna blev bekväma med observationerna.  

4.6 Datainsamlingsmetod del 4: Dokumentation 
Den tredje datainsamlingsmetoden som tillämpades var genomgång av dokumentation. 
Styrsystemens relationer kan påträffas i dokumentationen som organisationen tillämpar 
(Otley, 1980). Vissa styrsystem materialiseras i dessa dokument och därmed blir relationerna 
påtagliga i dokumentationen. Dokumentationen är en förutsättning för den normativa 
styrningen, vilket är en schematisk bild av organisationens värderingar, och den vertikala 
styrningen utformas delvis i dokumentationen (Kunda, 2006). Styrsystemen, de vertikalt 
utformade, materialiseras i dokumentationen. Därav var det relevant att tillämpa 
dokumentation som datainsamlingsmetod. Syftet med dokumentationen, som 
datainsamlingsmetod, är ta del av dokument som konkretiserar styrsystemen och därmed även 
styrsystemens relationer. Därav tillämpades dokumentationen som datainsamlingsmetod. Då 
styrsystemens relationer ska studeras bör dessa förmedlas och dokumentationen utgör en 
informationskanal för att förmedla samt betona styrsystemen hos studieobjektet.  

Dokumentationen är inte relevant, i samma utsträckning, om vi hade studerat den horisontell 
påverkan på styrsystemen. Således hur anställda i organisationen påverkar varandra i det 
dagliga arbetet och återkopplar prestationer. Den horisontella och vertikala styrningen 
materialiseras på olika sätt. Den vertikala styrningen materialiseras delvis med 
dokumentation, därmed var datainsamlingsmetoden relevant att tillämpa.  

Den dokumentation som vi tog del av var:  

• Nyhetsbrev (internt) 
• Normativa dokumentet (internt) 
• Interna styrdokument (internt) 
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• Årsredovisning (externt) 
• Tidningar som organisationen producerar (internt samt externt) 
• Policydokument (internt) 

 
Fördelen med att ta del av dokumentation som utformats av studieobjektet, ledningen, är att 
dokument uppvisar hög grad av autenticitet (se Bryman & Bell, 2005). Dokumentationen, 
specifikt för uppsatsen, uttrycker därmed styrsystemen och relationerna mellan styrsystemen 
kan således påträffas. Bryman & Bell (2005) menar att författare måste ställa sig frågan om de 
har tagit del av all relevant dokumentation för att besvara syftet med studie? 
Dokumentationen var av den karaktär som vi sökte och speciellt det normativa dokumentet, 
som var viktigt att ta del av för att besvara syftet med uppsatsen. I helhet var dokumentationen 
nödvändig som datakälla för att i dokumentationen, i förhållande till observationer och 
intervjuerna, hade vi möjlighet att påträffa relationer mellan styrsystemen. Detta var 
nödvändigt för att besvara frågeställning och syfte.   

Viss dokumentation var inte relevant, men dessa sållades bort efter kodningen av 
dokumentationen (kodningen se avsnitt 6.1). Exempel på dokumentation inte var relevant, för 
uppsatsen, var olika finanstidningar som organisationen producerar för kunder. Uppfattningen 
efter analysen var att dokumentationen var tillräcklig för att besvara syftet, vilket innebar att 
viss dokumentation inte var användbar för uppsatsen.  

4.7 Organisationens kontext 
Kontexten anses vara en viktig aspekt vid studier om styrsystem, detta dels för att möjliggöra 
konceptuell förståelse (Otley, 1980; Chenhall, 2003; Bryman & Bell, 2005). Kontexten 
innehåller specifika faktorer som en/flera organisationer måste förhålla sig till och dessa har 
även en påverkan på styrsystemens utformning (Jaworski & Merchant, 1988). Otley (1980) 
menar att det inte är möjligt att särskilja organisationen från den kontext som den verkar i och 
därmed även inte styrsystemen. Om kontexten delvis inte uppmärksammas är det 
problematiskt att beskriva styrsystemens relationer. Kontexten är således en viktig aspekt att 
belysa samt diskutera, då organisationen verkar inom denna och därmed påverkar 
styrsystemen.  

De kontextuella faktorer som var relevanta för uppsatsen är de faktorer som påtagligt inverkar 
på styrsystemens utformning. Därav begränsas antalet kontextuella faktorer som berörs i 
uppsatsen. Således var det inte relevant att i denna uppsats beakta vissa kontextuella faktorer. 
Vi ansåg dock att de kontextuella faktorer var intressanta att beakta var de som påtagligt 
inverkar på styrsystemen (presenteras i tabell 4.2). De kontextuella faktorerna är inte en del av 
analysen, för att uppsatsens primära syfte är att beskriva relationerna mellan styrsystemen och 
inte diskutera kontextuella faktorer som inverkar.  
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De kontextuella faktorer som är relevanta för uppsatsen är:  

Tabell 4.2. Kontextuella faktorer 
 
Dessa faktorer är relevanta att betrakta, då studieobjektet beskrivs. Faktorerna har inverkan på 
utformningen av styrsystemen samt styrsystemens förankring och innehåll i organisationen. 
Malmi & Brown (2008) menar att den normativa styrningen verkar under lång tid och hur 
länge organisationens har varit verksam påverkar således hur substantiell som exempelvis den 
normativa styrningen är.  

4.8 Relationer, analys och kriterier 
Analysen av styrsystemens relationer baserades på tre relationer, som uppsatsen begränsades 
till att studera. Detta innebar att förekomsten av andra relationer mellan styrsystemen 
ignorerades. Exempelvis styrsystem eller styrmekanismer som var oberoende av varandra 
ignorerades, då styrmekanismerna eller styrsystemen var frånskiljda varandra och således 

Kontextuella faktorer Relevanta frågor att bejaka Motivering  

Konkurrens 

Har organisationen konkurrenter eller har 
organisationen monopolställning? 

Finns det få eller många konkurrenter? 
(Beroende på hur marknaden ser ut) 

Påverkas styrsystemen av den konkurrens 
som organisationen möter?  

Den första kontextuella faktorn är 
konkurrens (Chenhall, 2003). Huruvida 
organisationen är en aktör på en 
marknad som kännetecknas av hög 
konkurrens, påverkas utformningen av 
styrsystemen. Tillskillnad från 
organisationer med monopolställning.  
Organisationen anpassar verksamheten 
till konkurrenssituationen, vilket 
inverkar på hur styrningen utformas.  

Storlek & livslängd 

Hur stor är organisationen och hur länge har 
organisationen existerat? 

Har specifika styrsystemen förekommit 
under en längre period?  

Om organisationen kan betraktas som stor, är 
styrningen endast vertikal?  

Bedford & Malmi (2009) och Jaworski 
& Merchant (1988) beskriver 
organisationen livslängd som en 
kontextuell faktor, vilket innebär hur 
lång tid en organisation har existerat. 
Organisationer som existerat över en 
längre period, kan ha utvecklat 
styrningen och förankrat den i 
organisationen, tillskillnad ifrån 
nystartade organisationer. Den 
långvariga styrningen kan därmed bidra 
till att olika styrsystem utvecklats. 
Således har livslängd en potentiell 
inverkan på styrsystemen utformning. 

Reglering 
Verkar organisationen i en bransch som är 

reglerad? 
Påverkar reglering styrsystemen?  

Tvång från regeringar (Chenhall, 2003; 
Jaworski & Merchant, 1988), i form av 
reglering genom lagar, påverkar 
organisationen och hur individerna i 
den agerar och vad som är legitimt för 
organisationen. Således anser vi att 
regleringar påverkar möjligheten att 
utforma styrsystemen. 



33 
 

samverkar, motverkar eller kompletterar de inte varandra. Det tre relationerna som vi har 
valde att studera och därmed avgränsade uppsatsen till är och innebär: 

• Samverkande – Styrsystem och/eller styrmekanismer samarbetar med varandra. Detta 
innebär att två eller flera styrsystem tillsammans uppnår ett syfte.  

• Motverkande - Styrsystem och/eller styrmekanismer motarbetar eller hindrar 
varandras i strävan att uppnå syftet.  

• Kompletterande – Ena styrsystemet eller styrmekanismen tar över då det andra inte 
uppfyller sitt syfte/funktion (Kärreman & Alvesson, 2004).  

Analysen inleds med diskussion om styrmekanismer, inledningen i analysen, och relationerna 
mellan dessa23. Detta är en konsekvens av att styrsystemen inledningsvis operationaliseras. 
Analysen skedde således på olika nivåer, vilket innebar att analysen initieras med diskussion 
på en disaggregerad nivå, styrmekanism, och därpå aggregeras till att diskutera styrsystemen, 
styrsystems nivå. Analysen baserades på tre frågor som var vägledande, vilka var: 1. Finns det 
styrsystem och styrmekanismer i organisationen? Vilka är dessa? 2. Finns det relation mellan 
styrmekanismerna? 3. Vilken karaktär har relationen? Således samverkande, motverkande 
eller kompletterande. Den tredje frågan förutsatte att vi ställde oss frågande till hur vi 
identifierade relationen, vilken grund hade vi för att identifiera relationen som påtaglig samt 
varför var det möjligt att påvisa relationer?  

 

Modell 4.2. Schematisk bild över logiken i analysen, ett initialläge för analysavsnittet. Källa: Egen 
bearbetning 

Kriterierna för att påvisa styrmekanismer var:  

1. De ska vara dokumenterade och/eller ha uttryckts av respondenterna. 
2. De ska finnas en likhet med teorin och tillämpas i organisationen. Exempelvis 

ideologierna ska ha varit materialiserade värderingar.  

I diskussionen på vilka grunder som vi kan betrakta relationerna mellan styrsystemen var 
frågan, hur påvisas en relation och varför kan relationen betraktas var relevanta frågor att 
ställa. Därmed klargörs det nedan, vilka kriterier som vi har haft för att påvisa relationerna 
mellan styrsystemen.  

 
 
                                                           
23 Den uppmärksamma läsaren inser att vi i det första skeendet av analysen går ifrån syftet med studien. Detta 
gör vi för att eventuellt påvisa att styrsystemen kan ha flera olika relationer till varandra. Vi antar att de ska 
finnas flera relationer mellan styrsystemen, därav logiken i analysen.  

Finns det styrsystem och 
styrmekanismer? 

 

Finns det relation 
mellan dessa? 

Vilken karaktär har 
relationen? 

Varför? På vilka grunder kan 
vi identifiera dessa? 
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Modellen nedan utgör vilka grunder som vi har identifiera relationer.  

 
 
 

Modell 4.3 Kartläggning, kriterier för bedömning av relation mellan styrsystem. Källa: Egen 
bearbetning 

Styrsystemens samt styrmekanismernas relationer identifierades med kartläggningsschemat, 
ovan. Första steget i modellen var att avgöra om styrmekanismerna påverkade samt reglerade 
individens beteende. Uppfyllde styrmekanismen syftet utan inverkan av andra 
styrmekanismer återfanns det ingen relation, då styrmekanismerna inverkade enskilt på 
individen. Återfanns behov av inverkan från andra styrmekanismer uppstod därmed en 
samverkande relation mellan styrmekanismerna. 

Uppnådde styrmekanismerna inte syftet, blev svaret ”nej” i kartläggschemat. Uppnåddes inte 
syftet med styrmekanismen återfanns således ingen relation. Uppnåddes syftet med inverkan 
av en annan styrmekanism resulterade det i att relationen klassificerades som kompletterande, 
Styrmekanismer som inte uppfyllde syftet till följd av att en annan styrmekanism utgjorde 
hinder i uppfyllelses av syftet, ansågs de en motverkande relation till varandra. 

Kartläggningens kriterier identifierade relationer mellan styrmekanismerna, följaktligen även 
styrsystemen. Identifieringen utgick ifrån de insamlade data, intervjuer, observationer samt 
dokumentationen, för att relationerna mellan styrmekanismerna bli påtagliga. De kriterier som 
tillämpades för att identifiera relationerna var systematik i intervjuerna, dokumentationen och 
observationerna. Upptäcktes en relation krävdes således att denna stöttades av andra 
informationskällor, relationen behövde således vara återkommande. Detta innebar att 
styrsystemen och styrmekanismerna som samverkade stöddes i respondenternas svar, 
dokumentationen och/eller observationerna. 

Uppnår syfte? 
Ex. påverka/Reglera? 

Tillsammans med andra 
styrsystem - Samverkar 

N/A – ingen relation 

Konflikt med annat 
styrsystem - motverkar 

Inget behov av andra 
styrsystem – Ingen relation 

 

Behov av andra 
styrsystem 

Nej 

Ja 

Annat styrsystem tar vid 
- kompletterar 
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4.9 Etiska överväganden 
Under tiden då uppsatsen utformades resonerade vi om olika etiska övervägande. Vi anser att 
studieobjektet och respondenterna ska vara anonyma. Detta gäller även denna uppsats, då 
både respondenterna och organisationen anonymiserades. Delvis för att studieobjektet inte ska 
vara i fokus, utan att styrsystemens relationer är uppsatsens fokus. Anonymiteten var en 
förutsättning för genomförandet av uppsatsen på arbetsplatsen. Detta påverkade möjligheten 
att uttrycka för arbetsplatsen specifika detaljer om styrsystemen samt organisationen. Därmed 
begränsas läsarens insyn i studieobjektet. Uppsatsen brister således i transparens.  

Observationer kan generera social press för de som blir observerade och observationer kan 
stundtals anses som oetiska (Buchanan & Bryman, 2007). Det innebär att medlemmarna hos 
studieobjektet, som blev observerade, möjligtvis anpassar sitt agerade under den tiden som de 
blev observerade. Nackdelen med detta är att vissa aspekter av styrsystemen kanske åsidosätts 
i det dagliga arbetet. Detta är en effekt att vi tillämpar deltagande observation. Vår upplevelse 
av observationerna är att de som observerades inte påverkades av dessa, men detta kan vi 
egentligen inte uttala oss om. Det är mycket möjligt att vi påverkade deras arbete, men den 
potentiella påverkan på de som observerades resulterade inte i att vi fick viss information som 
vi behövde. Samt att samtalstonen med de som observerades inte var negativ eller besvärande, 
vilket får oss att tro att vi inte påverkade dem. Dels för att vi fick en del information som vi 
inte annars hade fått tagit del av, men även att vi hade en godsamtalston med de som blev 
observerade.  

Dokumentationen presenterades inte detaljerat, vilket syftade till att organisationen inte ska 
avslöjas. Detta för att viss dokumentation är karaktäristiskt med organisationen och 
presenteras den kan organisationen avslöjas. Problematiken med att anonymisera och att 
dokumentationen inte presenteras, innebär att tillförlitligheten i uppsatsens resultat begränsas. 
Även att resultatet inte kan förenas med liknande organisationer som studieobjektet, vilket är 
problematiskt då det inte är möjligt att påvisa systematik i relationerna. Likväl som att 
resultaten inte kan överföras till liknande organisationer (se Bryman & Bell, 2005), då viktiga 
aspekter för organisationen inte presenteras. Återigen brister uppsatsen i transparens. 
Anonymiseringen var avgörandeför vår access till organisationen. Alternativet att presentera 
dokumentationen ingående är inte möjligt, dels för att vi försäkrade organisationen att de 
skulle anonymiseras. Det fanns således inget annat alternativ än att anonymisera 
dokumentationen samt organisationen. Effekterna är att vi undanhåller information som är 
intressant för att besvara syftet och frågeställningen.   

Organisationsbeskrivningen är generell, för att inte avslöja organisationen där studien 
genomfördes (se kapitel 5). Detta innebar att beskrivningen av organisationsstrukturen samt 
organisationsteknologin är övergripande. Styrsystem kan vara en konkurrensfördel för 
organisationen och vi vill inte avslöja information som kan vara till fördel för konkurrenter. 
Vi anser att uppsatsens syfte och frågeställning kan besvaras trots de etiska överväganden som 
gjordes.     
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4.10 Kritisk reflektion  
Det förekom aspekter som påverkade uppsatsen. Dessa presenteras nedan och varför dessa 
påverkade uppsatsens utformning samt resultat.  

 

Tillgång på information 
Vi fick inte ta del av alla styrmekanismer som arbetsplatsen tillämpade. Det fanns projekt som 
var under utveckling och därmed kunde inte styrmekanismerna presenteras för oss, exempel 
på sådan styrmekanism var budget. De styrmekanismer som vi inte fick tillgång till bortsågs 
således i denna uppsats. Det fanns även information om styrmekanismer som var 
sekretessbelagda som därmed inte berördes. Avsaknaden av denna information resulterar i att 
analysen och slutsatserna påverkades, då det kan finnas flera relationer som samverkar, 
kompletterar eller motverkar de styrmekanismerna som identifierades i uppsatsen. Likväl som 
att vissa relationer möjligtvis hade haft en annan karaktär. Vi anser ändå att uppsatsen bidrag 
är relevant samt att analysen påvisar hur relationerna mellan styrmekanismerna, även 
styrsystemen, kan manifisteras.  

 
Etiska överväganden 
Analysen begränsades av de etiska överväganden som vi förhöll oss till. Det innebar att 
empirin i analysen inte presenterades ingående. Detta resulterar i att uppsatsens transparens 
kan ifrågasättas samt att analysen brister avseende detaljrikedom förenligt med studieobjektet. 
Därmed kan uppsatsens resultat inte verifieras, vilket innebar att uppsatsen därmed mister 
trovärdighet.   

 
Antagandet 
Uppsatsens utformning, design samt uppbyggnad formades av de antagande som 
genomgående influerar uppsatsen, antagandet om att styrsystemen har relationer till varandra. 
Det innebar att litteratursökningen samt datainsamlingsmetoderna har anpassats mot 
antagandet om att styrsystemens relationer existerade. Antagandet har även påverkat 
analysens utformning, vilket innebar att vi har sökt relationer, för att bekräfta antagandet. 
Således är det angeläget att ha kännedom om detta antagande.  

 
Metodens konsekvenser 
Metoden som tillämpades för datainsamling samt analysen av data påverkade uppsatsens 
tillförlitlighet. Metoden gav utrymme för kodning av empirin, vilket med antagandet som 
tillämpats genomgående även påverkade genomförandet av datainsamlingen samt 
genomgången av data. Detta påverkade såväl utformningen och konstruktionen av 
intervjuguiden såväl som observationerna. Detta innebar att bevis för styrsystemens existens 
medvetet söktes, vilket resulterade i att datainsamlingen påverkades av antagandet. 
Antagandet var nödvändigt i denna uppsats, då syftet var att beskriva hur styrsystemens 
relationer till varandra kan beskrivas. Därav genomfördes en kodning av data förenat med de 
styrsystem som studerades, då kartläggningen genomfördes för att bevisföra styrsystems 
existens. Därmed kan trovärdigheten ifrågasättas.   
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4.11 Diskussion om uppsatsens bidrag 
Syftet med detta avsnitt är att resonera om uppsatsens övergripande syfte samt potentiella 
bidrag diskuteras nedan.   

Bidraget som uppsatsen eftersträvade var:  

1.  Beskriva styrsystemens relation och således påvisa hur relationen mellan olika styrsystem 
kan betraktas.   

2. Operationalisera styrsystemen och därmed även analysera styrmekanismernas relationer. 
Det andra bidraget syftar till att påvisa styrmekanismernas relationer och därmed inte 
begränsas att studera styrsystemens relationer24.  

3. Det tredje bidraget ämnade att påvisa hur en studie kan genomföras och designas, vilket 
innebar hur studier kan angripa frågan om styrsystemens relationer och designa en sådan 
studie. Uppsatsens design är således inte endast ett medel för att genomföra uppsatsen, den 
betraktas även som ett metodologiskt bidrag.   

4. Det sista potentiella bidraget är praktiskt. Uppsatsen kan potentiellt nyttjas för att förstå hur 
relationerna mellan styrsystemen kan manifesteras och med den kunskapen designa 
styrpaketet mot organisationens övergripande mål.  

Uppsatsen primära bidrag, likväl syftet, är att bidra till diskussionen om att styrsystemens 
relationer i ett styrpaket (inspirerat av Malmi & Brown, 2008). Således är det primära bidraget 
att progressivt utveckla förståelsen för relationerna mellan styrsystem, likväl som 
styrmekanismer. Corley & Gioia (2011) menar att ett sådant tillägg är ett inkrementellt bidrag, 
progressivt, och är nödvändigt i för utveckling inom ett område. Med uppsatsen eftersträvar vi 
därmed att marginellt bidra till hur styrsystemens relationer kan betraktas. Det som skiljer 
uppsatsen från andra studier är att styrsystemen operationaliseras och därav eftersträvas ett 
mångsidigt angreppsätt på styrsystemens relationer i analysen. Därmed begränsas inte 
relationerna mellan styrsystemen, för att analysen inte begränsas till att endast studera en 
relation mellan styrsystemen.   

Operationaliseringen syftar till att försöka påvisa att styrmekanismerna kan tänkas ha 
relationer mellan varandra och således inte endast en relation mellan styrsystem. Uppsatsen 
strävar mot att påvisa en högre detaljrikedom mellan styrsystemen än vad tidigare studier har 
gjort (ex. Kennedy & Widener, 2008). Därmed bidra till ramutvecklande avseende hur 
relationen mellan styrsystem, likväl som hur relationerna mellan styrmekanismerna kan 
manifestera sig. Potentiellt kan vi påvisa att vissa relationer återkommer, jämförelse med 
tidigare studier, och därmed rambekräftande. Detta genom att påvisa systematik i hur vissa 
styrsystem systematiskt har en relation till varandra. Det finns således en möjlighet till att 
studien kan bidra till att både vara ramutvecklande och rambekräftande.   
 

                                                           
24 Detta bygger på ett antagande om att det inte finns en relation mellan två styrsystem, för Malmi & Browns 
(2008) modell innehåller flera styrmekanismer och relationen mellan styrsystem bör vara mångsidig. Det är 
orimligt att flera styrmekanismer, inom samma styrsystem, ska ha endast en relation till varandra.  
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Det potentiella bidraget i uppsatsen är inte endast teoretiskt utan även praktiskt. 
Organisationer kan tillhandahålla resultatet för tillämpning av styrsystem, för att förstå hur 
styrsystemen eventuellt kan förhålla sig till varandra samt hur relationerna kan manifesteras. 
Därmed kan organisationer designa styrpaketet med hänsyn till förståelsen för hur 
styrsystemens relationer kan manifesteras.  
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5. Finans 
Nedan presenteras Finans teknologi samt struktur, för att belysa viktiga aspekter i hur Finans 
som organisation är uppbyggd samt flödet av aktiviteter. 

5.1 Finans organisationsstruktur samt teknologi 
 

 

 
Figur 5.1 Organisationsstrukturen i Finans 

Finans är ett serviceföretag som verksamt varit verksamt i drygt 40 år och har idag 200 
anställda. Finans verkar inom den svenska finansbranschen. Företagen inom finansbranschen 
tillhandahåller ”finansiella lösningar” för såväl privatpersoner som företag. De företag som 
befinner sig inom finansbranschen har skyldighet att agera i enlighet med de lagar och regler 
som upprättats, detta är enligt Chenhall (2003), Jaworski och Merchant (1988) kontextuella 
faktorer som påverkar organisationens utformning samt arbetssätt. Finans konkurrerar därmed 
med samtliga organisationer inom den svenska finansbranschen på såväl nationell som 
lokalnivå (se Chanhall, 2003). Finans tar hänsyn till konkurrenterna inom branschen för att 
dels bedöma sin prestation vid jämförelse av de årliga resultaten och dels vid målsättning 
inom organisationen.  

Finans huvudsakliga syfte är att bistå och leverera produkter förenliga med kundernas 
finansiella behov. Individernas arbetsuppgifter utgör därmed identifiering kunders behov för 
att därefter generera lämpliga lösningar som motsvarar behovet utifrån det utbud Finans har 
att tillgå. Finans fokuserar vara tillgänglig för kunderna, vilket innebär att organisationen är 
fördelat geografiskt inom Sverige. Samtliga arbetsplatser utgör räntabilitetsenheter och svarar 
till en central avdelning som bestämmer hur arbetsplatserna ska agera i förhållande till de 
lagar som finansbranschen har skyldighet att agerar efter. Arbetsplatserna måste även följa de 
riktlinjer som Finans utvecklat för att uppnå det huvudsakliga syftet med verksamheten.  

Cheferna på respektive arbetsplats förmedlar ledningens budskap dels normativt, dels 
strukturellt. Med undantag från lagar och riktlinjer väljer arbetsplatserna själva hur de ska 
agera och kan därmed ses som förhållandevis självständiga. Därmed skiljer sig 
arbetsplatsernas rutiner, men arbetsplatserna förenas i de värderingar samt riktlinjer ledningen 
formulerat. Chefernas ansvar är att riktlinjerna efterföljs samt överför information mellan de 
olika nivåerna i organisationen, då arbetsplatserna är beroende av information från de centrala 
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avdelningarna. Chefen på arbetsplatsen kan därmed betraktas som en länk mellan ledningen 
och medarbetarna (Scott, 1981). 

Arbetsplatser stödd av de centrala avdelningarna. Det yttersta ansvaret för prestationer har den 
egna arbetsplatsen. Relationen mellan arbetsplatsen och de centrala avdelningarna i Finans 
kan därmed liknas med Scotts (1981) beskrivning av sambandsroller mellan specialiserade 
individer som är tillgängliga vid behov av felsökning av problem. Arbetet på arbetsplatsen 
sker i stor utsträckning i konstellationer arbetsgrupper som tillsammans löser de problem som 
uppstår för att kunna levererar de lösningarna kunden efterfrågar. Scott (1981) menar att 
arbetsgrupper är en tillfällig sammansättning, som upprättas för att arbeta intensivt med 
specifika uppgifter. I Finans sker detta informellt, vilket innebär att arbetsgrupperna är 
beroende av varandra avseende vilket problem som uppkommer inom arbetet. Finans kan 
enligt Scott (1981) klassificeras som en heteronom professionell organisation, då 
medarbetarna måste agera efter administrativa och rutinmässiga förhållanden. Detta i fråga 
om de bestämmelser som finns inom finansbranschen samt de riktlinjer organisationen själv 
tillber arbetsplatserna att följa.  
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6. Strukturering av data 
Detta kapitel är ett introduktionskapitel till analysen. Syftet med kapitlet är att introducera 
samt åskådliggöra empirin. Detta för att tydliggöra vad de olika styrmekanismerna omfattar. 
Nedan interpreteras data materialet med litteraturen om styrsystem samt styrmekanismer, vad 
dessa innefattar i Finans.  

6.1 Klassificering av empiriskt datamaterial 
Det insamlade datamaterialet kategoriserades samt kodades utifrån de styrmekanismer som vi 
avsåg studera (se avsnitt 3.2–3.6). Materialet klassificerades utifrån dess syfte. Exempelvis 
utgör verksamhetsplaneringen uttryck för den kortsiktig planering då denna är verksam under 
ett verksamhetsår, medan verksamhetens strategi, för att uppnå övergripande långsiktiga 
syftet med verksamheten, klassificeras denna därmed som långsiktig planering. Dessa 
styrmekanismer summeras upp till tillhörande styrsystem, planering i exemplet. Detta är ett 
sätt att översätta det insamlade datamaterialet och därmed anpassa data efter det uppsatsen 
ämnar undersöka. Därmed kategoriseras liknande företeelser som var gemensamma, 
exempelvis styrmekanismer i förhållande till dess styrsystem (se Hansson i Dahlin & Engvall, 
2012). Datamaterialet kopplas därmed till de teoretiska begreppen som förekommer i 
uppsatsen. 

Således utgör detta verktyg för strukturering av det insamlade datamaterialet, för att redogöra 
de empiriska beståndsdelarna i de olika styrmekanismerna. Detta för att underlätta analysen 
av relationerna mellan styrsystemen, därför tillämpas denna klassificering som ett stöd i den 
kommande analysen. Detta gör att vi kan aggregera de olika företeelserna i det insamlade 
materialet och erhåller därmed fler nivåer för analyseringen.  

Anledningen till denna uppdelning av uttryck är nödvändigt, då strymekanismerna kan ha 
liknande relationer till andra mekanismer men även skulle kunna åtskiljas i andra relationer 
till andra styrmekanismer (se Hansson i Dahlin & Engvall, 2012 s. 198).  

Tabellen som presenteras nedan (tabell 6.1) aggregerar de företeelser som förekom i 
datamaterialet. Tabellen är en samling av det empiriska materialet som vi tog del av, således 
en kategorisering av materialet. Anledningen till att det inte förekommer detaljerade utlägg av 
företeelserna är en konsekvens av den anonymitetsprincip som vi tillämpade. Därmed har 
denna kategorisering gjorts på en övergripande nivå, utan att uppenbara detaljer som skulle 
kunna identifieras med organisationen i fråga.  
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Strukturering av uttryck Styrmekanismer Styrsystem 
Verksamhetsplanering 

Kortsiktig planering 

Planering 

Veckomöten 
Utvecklingssamtal 
Individuell handlingsplan 
Vision 

Långsiktig planering Långsiktiga mål 
Strategi 
Normativt dokument 

Ideologier 

Normativ 

Intern marknadsföring 
Personaltidning 
Internrekrytering 

Ritualer Konferenser 
Möten 
Försäljningsvolym 

Finansiella nyckeltal 

Cybernetisk 

Arbetsvolym 
Avkastningskrav 
Kundnöjdhet 

Icke-Finansiella nyckeltal Internt mått för 
betygsättning av  
arbetsplatser 
Lön 

Monetär 

Belöning 
Avsättning 
Betyg  

Icke-Monetär Fest 
Beröm/skäll 
Riktlinjer 

Regler/Procedurer 

Administrativ 

Instruktioner 
Rapporter 

Ansvarsfördelning 
Beslutsrätt 
Befordran 

Struktur 
Arbetstitel 
Tabell 6.1. Strukturering av uttryck.  Källa: egen bearbetning inspirerad av Hansson i Dahlin & 
Ekman (2012) 

Presentationen ovan syftar till att tydliggöra begreppen från datainsamlingen som 
analysavsnittet baseras på, exempelvis vad den kortsiktiga planeringen innehåller. Detta ska 
underlätta samt tydliggöra begrepps som förekommer i analysen. Introduktionen ska inte 
betraktas som ett traditionellt empiriavsnitt, empirin integreras med analysen.  
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7. Analys 
Detta kapitel inleds med identifiering samt diskussion om relationer mellan olika 
styrmekanismer, utifrån de kriterier som benämns i avsnitt 6.1. Diskussionen baseras på det 
empiriska materialet samt likheter och skillnader i jämförelse med tidigare studier. Kapitlets 
syfte är att beskriva relationerna mellan olika. De kursiverade partierna i analysen är uttryck 
från intervjuerna, observationerna samt dokumentationen.  

7.1 Modell  
Modellen nedan är en disaggregering av styrsystemen till styrmekanismer. Modellen utgör 
basen för analysen och sammanför relationerna mellan styrmekanismerna. De heldragna 
pilarna avser samverkande relationer, de streckade avser kompletterande relationer samt de 
heldragna med ett kryss avser motverkande relationer.  

Modell 7.1. Visuell framställning av relationerna mellan styrmekanismerna.  

 

Samverkande Kompletterande Motverkande 

Pilarna mellan de olika styrsystemen som visualiseras i modellen ovan betraktas inte som 
kausala samband eller korrelationer. Respektive pil motsvarar en relation mellan 
styrmekanismerna. Anledningen till att det förekommer pilar mellan styrmekanismer, som 
tillhör samma styrsystem, är för att vi antog att det inte skulle finnas relationer mellan 
styrmekanismerna. Genomgående antog vi att styrmekanismerna opererar tillsammans och 
därför utgår frågeställningen endast från relationer mellan styrsystemen. Inledningsvis bör 
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relationerna mellan styrmekanismerna diskuteras, för att besvara frågeställningen samt syftet 
med uppsatsen. Därefter aggregera diskussionen till relationerna mellan styrsystemen, 
modellen för relationerna mellan styrsystemen presenteras i avsnitt 8.1.  

Dispositionen följer logiken i modellen ovan från vänster till höger. Analysen initieras av 
Planeringens styrmekanismer samt dess relationer. Därefter presenteras de Administrativa 
styrmekanismernas relationer, de Normativa styrmekanismernas relationer och avslutas med 
Belöningens styrmekanismer. De Cybernetiska styrmekanismerna presenteras löpande inom 
de övriga styrsystemen, då relationerna redan diskuteras inom dessa. Respektive relation 
diskuteras endast en gång. Då relationerna innefattar styrmekanismer från olika styrsystem 
skulle dessa förekomma flera gånger.  

7.2 Planering 

Planeringen i Finans har skilda karaktär, följaktligen tillämpar Finans både kort- och 
långsiktig planering. Avsnittet diskuterar relationerna mellan styrmekanismerna med 
planering som initialläge.  

7.2.1 Kortsiktig Planering och Kortsiktiga nyckeltal 

Den kortsiktiga planeringen uttrycks på två övergripande sätt: (1) Verksamhetsplanering en 
gång om året, i vissa undantagsfall två gånger, samt (2) Veckovisa möten. Den kortsiktiga 
planeringen, kortsikt definieras i avsnitt 3.3.3 som ett år eller kortare, baseras på mätning samt 
värdering av de resultatmått som utvärderar arbetsplatsens prestationer. Således initieras den 
kortsiktiga planeringen från tidigare utfall, av nyckeltalen, som värderas och analyseras. 
Därmed utvärderas arbetsplatsens prestationer med förslag om förbättringar för att uppnå de 
mål och standarder som ledningen anser rimliga. Nyckeltalen utgör indikatorer för acceptabla 
prestationsnivåer (likt Malmi & Brown, 2008; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Merchant & Van 
der Stede, 2007). Målen och standarder baseras på nyckeltalen, vilka likt planeringen är 
kortsiktig. Nyckeltalen består av kvantifierbara arbetsvolymsmått (standarder) samt 
försäljningsmått (mål). Arbetsplatsen i Finans allokerar sina resurser, vilket syftar till att 
förbättra resultaten på nyckeltalen (likt Covaleski & Dirsmith, 1983; Simons, 1987), därmed 
uppmärksammas aktiviteterna som inverkar på nyckeltalen. Nyckeltalen påverkar planeringen 
samt vilka aktiviteter arbetsplatsen ska fokusera på nästkommande år. Därmed utgör de 
kortsiktiga nyckeltalen faktorer och standarder för bedömning av arbetsplatsens prestation 
samt initialläge för planeringens utformning (relation a).  

Planeringens fokus är att arbetet ska förbättras baserat på de kortsiktiga nyckeltalen. 
Nyckeltalen utgör således en standard för utvärdering av arbetssätt likväl som 
arbetsprestation. Detta liknar Simons (1987) som menar att utvärdering av arbetssätt och 
prestation ska resultera i att förändra eller bibehålla mönster i aktiviteterna, för att uppnå 
målen. Arbetsvolymsmåttet i Finans är en standard för utvärdering av arbetskapaciteten, vilket 
syftar till att förändra eller bibehålla arbetssättet för nästkommande år 
(verksamhetsplanering). Nyckeltal prioriteras på arbetsplatsen, då ledningen ständigt ”[…] 
trycker på detta mått och menar att arbetsplatsen måste förbättra måtten annars kan det bli 
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tal om att någon måste gå”. Nyckeltalen är därmed grundläggande för planeringens 
utformning, då arbetsplatsen betonar ”[…] fokus på nyckeltalen och utvärderingarna.”. 
Betoningen liknar Alvesson & Kärremans (2004) studie som beskriver nyckeltalen som ett 
initialläge för projektplaneringen samt planeringen utgör ett ramverk för bedömning av 
arbetskapaciteten. Nyckeltalen samverkar med planeringen beträffande styrning av arbetssätt 
samt allokera resurser som avser att resultera i önskvärda prestationer (relation a). 
Nyckeltalen i samverkan med planeringen tillämpas för att åstadkomma acceptabla 
prestationsnivåer som utvärderar arbetsplatsens måluppfyllelse. Detta bidrar till att utfallet 
från de kortsiktiga nyckeltalen utformar arbetssättet för nästkommande år. Därav samverkar 
planeringen med de kortsiktiga nyckeltalen, för att uppnå ett specifikt utfall (relation a). 
Planeringen förändrar arbetssättet och påverkar beteendet på arbetsplatsen för att åstadkomma 
uppfyllelse av mål såväl som standarder, vilket mäts med nyckeltalen.  

• Den kortsiktiga planeringen samt de kortsiktiga nyckeltalen samverkar (relation A). 
Den verksamhetsplaneringen utformas utifrån de kortsiktiga nyckeltalen och de 
kortsiktiga nyckeltalen är prioriterade i Finans. 

7.2.2 Långsiktig planering och långsiktiga nyckeltal  

Den långsiktiga planeringen, visionen och strategin, mäts med hjälp av långsiktiga finansiella 
samt icke-finansiella nyckeltal. Dessa utvärderas årligen för att bedöma hur väl arbetsplatsen 
presterar avseende nyckeltalen, vilket indikerar om arbetsplatsen åstadkommit målen i den 
långsiktiga planeringen. Målen är således ett verktyg för att uppnå Finans strategi. 
Utvärdering av de långsiktiga nyckeltalen är en åtgärd för bedömning av arbetsplatsens 
nuvarande arbetssätt samt huruvida detta bör förändras för att uppnå Finans vision (Simons, 
1987). De långsiktiga nyckeltalen är ett mått för arbetsplatsens långsiktiga planering, vilket 
innebär att de är sammankopplade. Finans långsiktiga mål är att uppnå högre avkastning än 
jämbördiga parter inom samma bransch samt högsta kundnöjdheten. De långsiktiga 
nyckeltalen mäter vinstmaximering i förhållande till avkastningskraven samt kundnöjdhet, 
därmed samverkar styrmekanismerna (relation d). Avkastningskravet är inte endast uttryck 
för mätning av ett nyckeltal, utan det är även en del av visionen som Finans strävar mot att 
uppnå. Visionen och nyckeltalen är sammankopplade och förenas i att åstadkomma Finans 
övergripande syfte, vilket beskrivs som ”[…] avkastning till ägare genom nöjda kunder.”. 
Finans tillämpar de långsiktiga nyckeltalen som en indikator på att de uppnår visionen, det 
vill säga avkastning och nöjda kunder. Måtten är ett uttryck för att bedöma om arbetsplatsens 
prestationer genererar uppfyllelse av strategin, därmed även visionen.  

• De långsiktiga nyckeltalen samt den långsiktiga planeringen samverkar (relation D). 
Den långsiktiga planeringen utvecklar strategier baserat på de långsiktiga nyckeltalen. 

7.2.3 Kortsiktig planering och långsiktig planering  

Den kortsiktiga planeringen tillämpas som ”[…] ett hjälpmedel för verksamheten.” för att 
uppnå organisationens övergripande strategi. Verksamhetsplaneringen antas vara en ” 
[…]handlingsplan för att uppnå organisationens långsiktiga finansiella mål […]” och 
därmed vara ”[…]stöd för att uppnå verksamhetens strategi.”. Således utgör den kortsiktiga 
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planeringen ett stöd samt ett delmål för uppfyllelse av den långsiktiga planeringen mål, 
strategin samt visionen (likt Malmi & Brown, 2008; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Simons, 
1987). Kortsiktiga planeringen uttrycker krav för att uppnå den långsiktiga planeringen och 
den kortsiktiga planeringen utvärderas i förhållande till den långsiktiga planeringen. De 
kortsiktiga planeringen beskrivs som ”[…] en av flera möjliga vägar för att nå de långsiktiga 
målen.”.  Den kortsiktiga planeringen nyttjas därmed som en del, delmål, i den långsiktiga 
planeringen för att säkerställa att arbetsplatsen arbetar i enlighet med visionen (Merchant & 
Van der Stede, 2007).  

Den långsiktiga och kortsiktiga planeringen samverkar således med varandra, då dessa syftar 
till att uppnå ett gemensamt mål (relation b). De samverkar, då den långsiktiga planeringen 
delas upp i delmål, som motsvarar den kortsiktiga planeringen. Dessa utformas med hänsyn 
till varandra för att främja organisationen. Den kortsiktiga planeringen bidrar till att strategin 
och visionen blir hanterbar samt möjliggör att arbetsplatsen kan uppnå målen. Den långsiktiga 
planeringen är ett uttryck för vad organisationen vill vara, visionen, den kortsiktiga beskriver 
konkret hur organisationen kan uppfylla visionen.  

• Den långsiktiga och kortsiktiga planeringen samverkar (relation B). De långsiktiga 
strategierna/planeringen delas upp i kortsiktiga mål inom verksamhetsplaneringen 
som arbetsplatsen arbetar efter.  

7.2.4 Planering och nyckeltal – lång- och kortsikt  

Tidigare i analysen, avsnitt 7.1.1–7.1.3, påvisades samverkande relationer mellan planeringen 
och nyckeltalen. Då endast dessa relationer studeras samverkar de med varandra (relation a, 
b & d). Beaktar vi istället styrsystemen med hänsyn till samtliga styrmekanismer avseende 
planering och nyckeltal, blir andra relationer påtagliga.   

Syftet med verksamhetsplaneringens utformning är att beskriva vilka aktiviteter individerna 
ska fokusera på det kommande året (likt Flamholtz, Das & Tsui, 1985, Covaleski & Dirsmith, 
1983). De kortsiktiga nyckeltalen samt den kortsiktiga planeringen genererar dessa 
förutsättningar i Finans. Detta resulterar i vissa motsättningar mellan strategin och visionen. 
Den kortsiktiga planeringen ska vara ett medel för att uppnå strategin samt visionen i 
organisationen, den långsiktiga planeringen (Malmi & Brown, 2008; Flamholtz, Das & Tsui, 
1985; Simons, 1987; Merchant & Van der Stede, 2007) (relation b). Planeringen, både kort- 
och långsikt, i relation till de kortsiktiga nyckeltalen resulterar i att uppfyllelsen av 
nyckeltalen utgör ett mål, snarare än ett medel. Arbetsplatsen fokuserar därmed på de 
kortsiktiga nyckeltalen och försöker anpassa arbetssättet (likt Simons, 1987), för att uppnå 
målen respektive standarder, istället för att agera långsiktigt. Konsekvenserna blir därmed att 
arbetsplatsen anpassar arbetet utifrån kortsiktiga nyckeltal, för att uppnå ledningens krav på 
standarder och mål på kortsikt. ”[…] det är där våra prestationer verkligen syns. Fokus i det 
dagliga arbetet blir inte att uppnå visionen, utan blir istället att ”lyckas” bra på de mått 
[nyckeltal] som vi utvärderas på.”. Således motverkar nyckeltalen det övergripande syftet 
samt strategin (relation e). Därmed uppstår förskjutning av målet som resulterar i att de 
långsiktiga och övergripande målen med verksamheten inte prioriteras. Den kortsiktiga 
planeringen och de kortsiktiga nyckeltalen är snarare ett prioriterat mål, än ett medel för att 
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uppnå strategin och visionen. Respondenterna menar att de bortser från vissa arbetsuppgifter, 
för att uppnå de acceptabla prestationsnivåer som utvärderingen baseras på. Därav motverkas 
den långsiktiga planeringen av de kortsiktiga nyckeltalen samt den kortsiktiga planeringen.    

Det finns en motsättning i relationen mellan de långsiktiga nyckeltalen och den kortsiktiga 
planeringens mål som syftar till att uppnå de finansiella nyckeltalen som arbetsplatsens 
prestationer värderas på. Detta då målet i sig blir att prestera efter standarder som eftersträvas 
på kortsikt, vilket resulterar i en motverkande relation (relation c) i förhållande till den 
kortsiktiga planeringen samt de långsiktiga nyckeltalen. Därmed även den långsiktiga 
planeringen. Respondenterna menar att de måste åsidosätta vissa arbetsuppgifter, för att 
fokusera på de aktiviteter som kan förbättra de kortsiktiga nyckeltalen. Detta innebär att 
arbetet mot visionen åsidosätts i förmån för de kortsiktiga nyckeltalen, målen och 
standarderna. Den kortsiktiga planeringen och de kortsiktiga nyckeltalen prioriteras således 
och förskjuter fokus ifrån strategin samt det övergripande målen. Således tillämpas inte den 
kortsiktiga planeringen som ett medel, utan som ett mål i sig (relation c). 

• Den långsiktiga planeringen samt de långsiktiga nyckeltalen motverkas av den 
kortsiktiga planeringen samt de kortsiktiga nyckeltalen (relation C & E). De 
långsiktiga nyckeltalen motverkas, då den kortsiktiga planeringen endast fokuserar 
på att uppnå de kravnivåer som de kortsiktiga nyckeltalen baseras på. Detta innebär 
även att den långsiktiga planeringen motverkas av de kortsiktiga nyckeltalen, då 
arbetsplatsen är tvingade att uppfylla dessa för att kunna bibehålla den arbetskapacitet 
som de har.  

7.2.5 Kortsiktig planering och ansvarsfördelning 

Den kortsiktiga planeringen i Finans består av, som nämnt tidigare, verksamhetsplanering 
samt individuella handlingsplaner. Planeringen fördelar ansvar på arbetsplatsen för vissa 
arbetsuppgifter, nästkommande år. Ansvaret avser den kortsiktiga planeringen. Planeringen 
betonar ”[…] vad som ska vara fokus på arbetsplatsen det kommande året”. Vad den 
anställde ska fokusera på samt begränsar vad den anställde inte ska fokusera på (Otley & 
Ferrieria, 2009).  

Ansvaret tillämpas för olika rapporter som granskas på månadsbasis samt vilka befogenheter 
den anställde har gentemot kunderna. Syftet med ansvarsfördelning är att säkerställa att 
lämpliga beslut fattas av individerna och på så sätt påverka individens agerande i 
organisationen (Malmi & Brown, 2008). Detta verkställs med en individuell handlingsplan 
som relateras till de kortsiktiga målen i verksamhetsplaneringen. Ansvaret i 
verksamhetsplanen innehåller individernas ansvar för den individuella utvecklingen det 
kommande året. Således initieras ansvarfördelningen i planeringsprocessen. ”Vi har väldigt 
stort eget ansvar, men måste se till att saker och ting blir gjorda”. ”Vi har ju alla våra 
individuella mål och planeringar vi jobbar efter och sen har vi en gemensam 
verksamhetsplanering, som är för hela arbetsplatsen som vi jobbar emot. Sen har vi själva 
små delmål i den.” Verksamhetsplaneringens mål är därmed kopplad till den individuella 
handlingsplanen för det kommande året. Individen tilldelas därmed individuellt ansvar, som 
syftar till att arbetsplatsen mål ska säkerställas (likt Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Otley & 
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Ferriera, 2009). Detta innebär att den kortsiktiga planeringen samverkar med fördelning av 
ansvar för individen på arbetsplatsen (relation R). Den kortsiktiga planeringen är därmed en 
förutsättning för ansvarsfördelningen och förstärker därmed den kortsiktiga planeringen de 
formella fördelningarna av ansvar. 

Den kortsiktiga planeringen syftar därmed att säkerställa att individerna agerar enligt 
verksamhetsplaneringen och tar ansvar för de uppgifter som tilldelats respektive medarbetare 
(relation R). Planeringen allokerar arbetsplatsens resurser och beskriver vad individens ska 
ansvara för. Planeringen materialiserar riktlinjer för ansvar (Abernethy & Chua, 1996). 
Planeringen specificerar därmed arbetsplatsens funktioner samt individens ansvar för att 
genomföra arbetsuppgifterna samt uppnå de individuella likväl som arbetsplatsens mål (likt 
Child, 1972). De individuella målen och ansvaret relateras till ideologierna, vissa aspekter av 
ideologierna.  

• Den kortsiktiga planeringen och ansvar samverkan (relation R). Den individuella 
handlingsplanen är uttryck för individens ansvar på arbetsplatsen. Ansvaret fördelas 
mellan individerna, vilket även genererar möjlighet att bedöma individens utveckling 
inom respektive ansvarsområde. 

 

7.2.6 Kortsiktig planering, ansvarsfördelning, kortsiktiga nyckeltal, ideologier samt 
belöning 

Ideologierna betonar individens strävan mot kunskapssökande samt eget ansvar för 
individuella ansvarsområden. Ansvaret för arbetsplatsens utveckling är därmed individens 
egna ansvar, då den kortsiktiga planeringen stödja individens individuella utveckling. ”Man 
måste vara väldigt målmedveten, att man hela tiden vill vidareutvecklas […]”. Ansvaret, det 
individuella, samverkar dels med ideologierna samt den kortsiktiga planeringen (relation 
f+r). Ideologierna och ansvaret påverkar därmed individens agerande. ”Man har ju alltid 
värderingarna i bakhuvudet, hela tiden […]”. Ansvarsfördelningen, ska utvecklas med 
ideologierna som förutsättning för individens agerande. Ideologierna formar individens 
beteendet i de situationer som ansvarsfördelningen genererar.   

Individen tilldelas ansvar för vissa arbetsuppgifter, men även ansvar för sin egen utveckling. 
Detta förekommer i anslutning till de målsättningar samt kravnivåer som utvärderas med 
nyckeltalen, arbetsplatsen har under året (relation M). De kortsiktiga nyckeltalen är individens 
ansvar att uppnå, för att gynna arbetsplatsen i utvärderingarna som sker från ledning. 
Relationen häremellan kan ses som ett sätt för att säkerställa att individerna strävar efter 
arbetsplatsen mål och därmed uppnå arbetsplatsens mål samt individuellt ansvar (likt Kunda, 
2006). De kortsiktiga nyckeltalen och ansvarsfördelningen samverkar således med varandra. 

Den individuella handlingsplanen förmedlas vidare till ledningen, vilket gör att ledningen kan 
övervaka dels att ideologierna och dels den långsiktiga planeringen efterföljs och tillämpas i 
det dagliga arbetet. Den individuella handlingsplanen utvärderas under lönesamtalet och utgör 
därmed ett underlag för eventuell lönehöjning för individen (se avsnitt 7.5.1 & relation d+h). 
Därmed återkopplas individens utveckling vid uppföljningen under lönesamtalen som sker en 
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gång om året. Detta uppföljningssamtal utvärderar individens måluppfyllelse avseende ansvar 
samt de krav på nyckeltalen (relation g+r). Därmed måste individen agera utifrån i enlighet 
med den individuella handlingsplanen för att kunna erhålla lönemässig fördel (monetär 
belöning). Individen måste även agera utifrån arbetsplatsen samt organisationens förmån, för 
att uppnå de mål som man strävar efter under det kommande året. Ansvaret i organisationen 
specificerar därmed individens agerande samt anger prestationsnivåer som individen bör leva 
upp till (jmf Simons, 1987). Detta återkopplas genom årliga samtal mellan individ och chef. 

Kennedy & Widener (2008) menar att det är delvis strategin samt nyckeltalen som 
organisationer förhåller sig till som påverkar individens ansvar för utveckling. Detta skiljer 
sig från relationen (relation g+r), då det är den kortsiktiga planeringen samt förmedling av 
ideologierna påverkar den individuella utvecklingen. Detta då ideologin influerar 
utformningen av dels verksamhetsplaneringen och säkerställer att individernas handlingsplan 
ska utgå från den företagskultur som finns inom Finans. Individernas mål måste därmed 
överensstämma med verksamhetsplaneringens mål, arbetsplatsens mål (relation a), och på så 
sätt bidra med dels sin individuella utveckling och dels utveckling av arbetsplatsen utifrån vad 
som är relevant för organisationen. Detta för att inte bli bestraffade för att inte uppnå 
kravnivåerna på nyckeltalen men även för att erhålla lönehöjning för sin individuella 
utveckling. 

Detta uttrycks i löneutvecklingen, vilket innebär bedömning av individens prestation (relation 
p). Planeringen utgör grund för hur den administrativa styrningen utformas. Den kortsiktiga 
planeringen fördelar ansvar till individerna på arbetsplatsen, vilket resulterar i att den 
planeringen som styrning initieras med planeringsprocessen. Det administrativa styrsystemet 
blir därmed formell i sin karaktär, då denna beskriver ”vem som gör vad på arbetsplatsen”. 
Dessa leder i sin tur fram till utformade, formella eller informella, riktlinjer/procedurer som 
individen på arbetsplatsen bör förhålla sig till ”hur vi ska göra saker och ting här” (likt 
Kärreman & Alvesson, 2004). Planeringen begränsar individernas agerande, vilket innebär att 
individens möjlighet att agera utifrån vissa nyckeltal begränsas av ansvarsfördelningen. Det 
möjliggör även individens utveckling av arbetssätten. Planering är således en uttalad 
rollfördelning.   

• Ansvar, ideologi samt den kortsiktiga planeringen samverkar (relation F & R). 
Ansvaret samt individens utveckling är en del av den normativa styrningen och 
återfinns i det normativa dokumentet. Den individuella handlingsplanen bestämmer 
ansvar samt individens arbetsområden baserat på det normativa dokumentet.  

• Ansvar och kortsiktiga nyckeltal samverkar (relation M). Individens utveckling 
baseras på uppfyllelsen av de krav nivåer som individen presterar. Detta innebär att 
ansvaret samverkar med de kortsiktiga nyckeltalen, individen tilldelas ansvar för 
specifika områden gällande nyckeltal samt ansvarar för att kravnivåerna uppnås. 

• Kortsiktiga planeringen tillsammans med de kortsiktiga nyckeltalen motverkar 
ideologierna (relation A & G)  

• De kortsiktiga nyckeltalen samt den kortsiktiga planeringen motverkar ideologier 
(relation A & G). Medan ansvaret samt den kortsiktiga planeringen samverkar. Detta 
bidrar till att ideologierna inte prioriteras inom ansvarsfördelningen, utan det är de 
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kortsiktiga nyckeltalen samt den kortsiktiga planeringen som fastlägger ansvaret för 
individerna.  

• Ansvar samt monetär belöning samverkar (relation P). Under förutsättning att 
individen utvecklas i enlighet med den individuella handlingsplanen kan individen få 
lönehöjning. Därav samverkar den monetära belöningen, ansvarsfördelningen samt 
den kortsiktiga planeringen (relation R). 

7.2.7 Planering & Ideologier motverkas 

Ideologierna förenas med den långsiktiga planeringen samt de långsiktiga nyckeltalen 
(relation j+d). Ideologierna materialiserar och betonar, till stor del, hur individerna och 
arbetsplatsen ska uppnå Finans långsiktiga mål. Således betonar ideologierna, långsiktiga 
planeringen samt de långsiktiga mätinstrumenten, långsiktigt. Det innebär att även 
ideologierna motverkas av de kortsiktiga nyckeltalen tillsammans med den kortsiktiga 
planeringen (relation l+a). Då styrmekanismerna utgår ifrån långsiktigt och de kortsiktiga 
styrmekanismerna betonar kortsiktighet, vilket resulterar i att de innefattar olika syften och 
motverkar varandras syften. Då de betonar olika tidsintervall, därmed konflikters betoning på 
individernas beteende.  

• Ideologierna, långsiktiga nyckeltal och långsiktiga planeringen samverkar (relation J 
& D). Den långsiktiga planeringen baseras på ideologierna samt de långsiktiga 
nyckeltal som ska vara i enlighet med ideologierna. 

• De långsiktiga nyckeltalen och den långsiktiga planeringen motverkas av de 
kortsiktiga nyckeltalen samt den kortsiktiga planeringen (relation A & G, E & C). De 
kortsiktiga nyckeltalen och den kortsiktiga planeringen sätter upp kravnivåer som 
bidrar med att endast dessa prioriteras.  

7.3 Administrativ 

Nedan analyseras styrmekanismerna i förhållande till den administrativa styrningen. 
Initialläget för analysen är den administrativa styrningen, dock förekommer relationer mellan 
styrmekanismer, de administrativa, även i andra avsnitt.  

7.3.1 Ideologier, ansvar och planering  

Den långsiktiga planeringen betonar ansvar för chefer likväl som medarbetare och stöds av 
det normativa dokumentet, ideologierna. Således är det inte endast den kortsiktiga planeringen 
som betonar ansvar. Denna kategori av ansvar avser att säkerställa att ideologierna efterföljs, 
vilket innebär att ledningen övervakar arbetsplatsens planering och därmed övervakar det 
formella ansvaret som materialiseras i dokumentationen. Chefen ansvarar formellt för 
arbetsplatsens långsiktiga mål, men även för att upptäcka nya chefer, stimulera arbetsplatsens 
långsiktiga utveckling och medarbetarens utveckling samt att arbetsplatsen ”[…] ska vara en 
lärande organisation”. Ansvaret materialiseras i dokumentationen, där även ideologierna 
uttrycks. Det finns således långsiktiga mål med ansvarsbetoningen för chefer. Ansvaret 
betonas för att uppnå det normerande, som innebär att arbetsplatsen ska ”[…] göra saker och 
ting bättre än andra och med högre avkastning”, för uppfyllelse av strategin. Ideologierna och 
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planeringen påverkar beteende och initierar ansvar (Kunda, 2006; Flmaholtz, Das & Tsui, 
1985).  

Ideologin är i denna relation är en schematisk bild av ansvarsfördelningen och ordning ska 
realiseras på arbetsplatsen i Finans (likt Kunda, 2006). Strategin och ideologierna betonar ett 
visst beteende hos chefen och betonar vissa ansvarsområden. Långsiktig planering, ansvar och 
ideologier samverkar således (relation j+f). Styrningen syfte är att säkerställa att det dagliga 
arbetet på arbetsplatsen är förenligt med de övergripande målen (likt Alvesson & Kärreman, 
2004). Ideologin genomsyrar således målen inom den långsiktiga planeringen. Strategin och 
planeringen uppmärksammar individens ansvar (likt Alvesson & Kärreman, 2004). Därmed 
samverkar ideologierna, ansvaret för att uppnå målen i den långsiktiga planeringen. 
Samverkan är beroende av att flera styrmekanismer relateras till varandra, i detta fall 
planeringen, ansvar samt ideologier. 

Medarbetarnas ansvar, ”[…] kundansvar och långsiktiga kundrelationer ska generera 
avkastning på långsikt”, är likt chefens ansvar influerat av ideologierna och strategi samt 
visionen. Ansvaret ska resultera i att arbetsplatsen uppnår de långsiktiga målen. Ansvaret som 
betonas i den normativa styrningen, ideologierna, syftar till att uppnå det långsiktiga målet 
samt att vara en schematisk bild som beskriver förväntningarna på medarbetarna (likt Kunda, 
2006).  

Ideologierna påverkar individernas beteende för att uppnå strategierna samt visionen. Detta 
betonas i det formella ansvaret som tilldelas i det dagliga arbetet. Ansvaret, för chefer såväl 
som medarbetarna, materialiseras i ideologierna samt de långsiktiga målen i Finans. 
Planeringen i relation med ideologierna påverkar samt fastställer individens handlingar på 
arbetsplatsen. För anställda på arbetsplatsen innebär det att strategin och ideologierna, betonar 
ansvar för aktiviteterna. Därmed samverkar ideologierna, långsiktig planering samt ansvar på 
arbetsplatsen i Finans (relation j+f). Ideologierna, planeringen och ansvaret syftar till att 
uppnå målkongruens mellan individens handlingar och organisationens långsiktiga mål.  

• Ansvaret samt ideologierna samverkar (relation F), värderingarna inom Finans 
betonar eget ansvar dels för arbetsplatsen men även för den individuella utvecklingen. 

• Ideologierna och den långsiktiga planeringen samverkar (relation J), den långsiktiga 
planeringen utgår från ideologierna. Planeringen baseras således på de värderingar som 
ideologierna innefattar. 

7.3.3 Ideologier och struktur 

Kärreman & Alvesson (2004) menar att den normativa styrningen [socioideologiska] 
kompletterar den administrativa styrningen [teknokratisk]. Det innebär att individerna är 
tvungna att internalisera ideologierna inom organisationen, tillämpas inte ideologierna blir 
individen tvungen att lämna organisationen. I Kärreman & Alvessons (2004) studie var det 
normerande att individerna eftersträvade avancemang i den hierarkiska strukturen, som en del 
av internaliseringsprocessen. På arbetsplatsen i Finans identifierades liknande företeelser, 



52 
 

men med vissa skillnader. De anställdas mål, individuella handlingsplanen, samt individernas 
utveckling är en beståndsdel i verksamhetsplaneringen. Utvecklingen och målen är viktiga 
aspekter om individen ska ha möjlighet att avancera i hierarkin inom Finans. Det främsta 
kriteriet är att individerna agerar i enlighet med företagskulturen. “Om man inte tar till sig 
företagskulturen, så spelar det ingen roll hur duktig du är i arbetet. Du kommer inte att 
klättra.” Individen måste således anamma ideologierna, om inte upphör möjligheten att 
avancera likväl som att vara anställd i Finans (likt Kärreman & Alvesson, 2004).  

Ideologierna är således en central aspekt i Finans för individens karriär i organisationen. ”För 
att lyckas i Finans” betonas det att individen ska vara en ”Finansare”. ”Företagskulturen är 
central för Finansare”. Det innebär att de anställda agerar i enlighet med ideologierna. Agerar 
inte individerna enligt ideologierna begränsas avancemanget i den hierarkiska strukturen samt 
anställningen i organisation (relation k). Ideologierna påverkar individernas beteende och 
möjligheter inom organisationen (likt Kunda, 2006; Alvesson & Kärreman, 2004). Det 
innebär att ideologierna är vägledande för individens beteende och således vägledande för 
individernas individuella utveckling. Därmed ansvarar individen för att agera i enlighet med 
ideologierna och möjliggör avancemang i den hierarkiska strukturen (relation k2). 
Normerande i Finans är att individen ska ha mål och vill utvecklas och således avancera i 
organisationen, ”[…] man måste veta vad man vill i Finans”. Individerna ska enligt 
ideologierna vara kunskapssökande och därmed ansvara för sin egen utveckling. Detta är 
således inte formell beskrivning av ansvar, utan snarare strävan mot normerande beteende i 
Finans. 

Ideologierna är avgörande för individens framtid i organisationen. Strukturen kompletterar 
således ideologierna och påverkar möjligheten för individens utveckling samt avancemang i 
organisationsstrukturen (relation k1). Då individerna inte anammar Finans värderingar 
uppfylls inte ideologins syfte, vilket resulterar i att strukturen begränsar individernas 
möjligheter i organisationen. Således resulterar det i att ideologins syfte säkerställs med hjälp 
av strukturen. Begränsningar i att avancera i strukturens blir därmed märkbar då individen 
inte anammar ideologierna, företagskulturen. Individen möjligheter i organisationen 
begränsas, ideologierna är således en förutsättning för individens möjlighet att vara anställd 
och avancera i hierarkin.   

Relationen mellan ideologin och strukturen kan även betraktas som samverkande, då 
styrmekanismerna gemensamt uppnår ett syfte. Då individen anpassar sitt arbetssätt till 
ideologierna och strävar efter att avancera i hierarkin har ideologierna påverkat individens 
agerande samt individuella mål. Ideologierna och strukturen påverkar samt reglerar individens 
beteende, således samverkar dessa (relation k2). De samverkar för att individen tillämpar 
ideologierna och därmed medför möjligheten att avancera i hierarkin, men även att 
fortsättningsvis tillhöra organisationen.  Om individen inte anpassar sitt dagliga arbete till 
ideologierna finns det ingen framtid kvar för individen inom organisationen, och då 
kompletterar strukturen ideologierna. ”Du kan vara hur duktig som helst i det dagliga 
arbetet, men har du inte företagskulturen så är du körd”. Ideologin och strukturen kan 
betraktas som både samverkande och kompletterande, beroende på hur individerna agerar. 
Således om individen anammar ideologierna eller inte.   
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Individernas avancemang i hierarkin, kan betraktas som icke-monetär belöning (relation q). 
Då individerna har anammat ideologierna möjliggörs hierarkiskt avancemang och därmed 
erhåller individen en högre position i hierarkin. Då ideologierna och strukturen samverkar 
(relation k1) är det möjligt för individen att bli belönad genom befordran (relation q). Således 
samverkar ideologierna och strukturen samt den icke-monetära belöningen. Denna 
samverkan förutsätter att ideologierna och strukturen inte är kompletterade, specifikt för den 
enskilda individen. Befordran är endast möjlig då individen anammat företagskulturen, då 
ideologierna samt strukturen samverkar (relation k1).  

 
• Ideologierna och strukturen samverkar (relation K2) under förutsättning att individen 

agerar enligt med de värderingar som Finans har utformat, detta genererar således 
samverkan med den icke-monetära belöningen (relation Q).  

• Ideologierna och strukturen kompletterar (relation K1) varandra, då individen inte 
agerar i enligt med värderingarna säkerställer strukturen att Finans innefattar individer 
som tillämpar värderingarna. 

7.4 Normativ styrning  

Nedan analyseras styrmekanismerna i förhållande till den normativa styrningen. Initialläget 
för analysen är den normativa styrningen, dock förekommer relationer mellan 
styrmekanismer, än de normativa, även i andra avsnitt.  

7.4.1 Normativa styrsystemet styrmekanismer relation till de övriga styrsystemens 
styrmekanismer 

Avsnittet 7.2.2, diskuterade den långsiktiga planeringens och ideologiernas samverkan 
(relation j). Ideologierna befäster strategierna, således en schematisk bild som beskriver hur 
arbetsplatsen ska uppnå långsiktigt resultat samt vad som anses vara lämpligaste 
tillvägagångssättet för att uppnå de långsiktiga målen. Ideologierna förmedlas på möten samt 
konferenser, det vill säga i ritualer (likt Kunda, 2006). I Finans uttrycks ideologier på 
regionala samt lokala möten. Ideologierna förmedlas på dessa möten samt ideologiernas 
betydelse artikuleras (relation s). Ideologierna förmedlas på regionala konferenser och 
cheferna agerar efter dessa,”[…] vi är alla relativt lika [cheferna på arbetsplatserna] i hur vi 
tänker och genomför saker och ting”.  Chefen förmedlar värderingarna som uttrycks på 
konferenserna till de anställda på arbetsplatsen i Finans. Ideologierna och ritualerna 
samverkar, för att ritualerna tillämpas för att förmedla ideologiernas budskap (likt Kunda, 
2006; Covaleski et al., 1998) (relation s). 

Mötena på regionalnivå har ett motsatsförhållande, då dessa uppmuntrar prioriteringar på 
kortsikt samt förmedlar ideologierna som förmedlar långsiktigt agerande. Mötena förmedlar 
nyckeltal som är betydelsefulla för arbetsplatsen att uppnå på kortsikt. Kortsiktiga nyckeltalen 
påverkar, samverkar, med procedurerna som tillämpas i arbetet (relation w). Mätningen av 
de kortsiktiga nyckeltalen har inverkan på arbetsprocedurerna, exempelvis arbetstid per kund. 
Detta påverkar genomförandet av arbetsuppgifter. Nyckeltalen genererar konsensus för hur 
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arbetsprocedurerna genomförs och utformas samt vilka aktiviteter som prioriteras i 
arbetsprocessen.  

Enligt respondenterna på Finans initieras verksamhetsplaneringen av de kortsiktiga 
nyckeltalen (relation a, se avsnitt 7.1.1). Individerna tenderar därmed att endast fokusera på 
nyckeltalen som genererar resultat på kortsikt. Detta resulterar i att ideologierna placeras i 
periferin av eftersträvande att uppnå de kortsiktiga nyckeltalen (relation l). Utvärderingen 
genererar därmed kortsikt agerande på arbetsplatsen, således prioriteras inte ideologiernas 
långsiktighet. Respondenterna känner att de måste åsidosätta arbetsuppgifter som inte 
påverkar de kortsiktiga nyckeltalen. Nyckeltalen framhålls av ledningen, de återkopplar även 
arbetsplatsens prestationer avseende nyckeltalen. De kortsiktiga nyckeltalen motverkar 
därmed ideologier (relation l), vilket resulterar i att ritualerna förmedlar en falsk ideologi som 
inte är förenlig med organisationens övergripande syfte.  

Ideologierna uttrycks även i interna dokument. Policydokument förklarar inomorganisatoriska 
koder, exempelvis etiska koder, för att utföra det dagliga arbetet likväl som att ideologierna 
sprid inom dessa policydokument. Ideologierna samverkar med policydokumenten, då de 
påverkar individernas beteende (relation t). Riktlinjerna formar beteende med stöd av 
ideologierna, för att säkerställa att individerna agera i enlighet med värderingarna i Finans, 
vilka förmedlas i dokumentationen. Således påverkas individernas beteende utifrån policys 
samt ideologier. Policydokumentationen förmedlar dessutom ideologierna och dess budskap. 
Möten är även en ritual för att sprida riktlinjer för det dagliga arbetet likväl som de ideologier 
som arbetsplatsen tillämpar (relation s+t). 

• Ritualer och ideologier samverkar (relation S), värderingarna sprids dels på möten på 
interna utbildningar samt konferenser.  

• Kortsiktiga nyckeltal och procedurer & policys samverkar (relation W), då 
nyckeltalen tillsammans med riktlinjer påverkar hur individerna agerar i det dagliga 
arbetet. 

• De kortsiktiga nyckeltalen samt ideologierna motverkar varandra (relation L). Då 
nyckeltalen tenderar att endast fokusera på att uppnå de kortsiktiga nyckeltalen och 
därmed tenderar ideologierna att hamna i periferin.  

• Ideologi, ritualer och procedurer & policys samverkar (relation S & T). 
Värderingarna presenteras i dokument som beskriver riktlinjerna för hur individerna 
ska agera i Finans. Individernas agerande återspeglas därefter i ritualerna. 

7.5 Belöning 

Nedan analyseras styrmekanismerna i förhållande till den belöningen styrningen. Likt de 
andra avsnitten i analysen förekommer relationer mellan styrmekanismer, än belöningen, 
även i andra avsnitt.  

7.5.1 Långsiktig planering, Långsiktiga nyckeltal och Monetär belöning  

Avsättningssystemet i Finans är en av två varianter av monetär belöning som tillämpas. 
Systemet påverkas av den långsiktiga planeringen och Finans prestation i förhållande till det 
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långsiktiga finansiella nyckeltalen. Finans långsiktiga mål (se avsnitt 7.1.2) är avgörande för 
den årliga avsättningen för medarbetarna i Finans. Belöningen i Finans syftar till att motivera 
individerna att sträva mot organisationens mål, för att skapa målkongruens mellan agerande 
och långsiktiga mål (likt Sprinkle & Bones, 2002). Avsättningen ska vara ett medel för att öka 
sannolikheten att arbetsplatsen, inom Finans, uppnår kravet på avkastning, det långsiktiga 
målet som organisationen eftersträvar. Belöningen i Finans är således förenad med den 
långsiktiga planeringen samt det långsiktiga finansiella nyckeltalet.  

Visionen, strategin och de långsiktiga finansiella måtten ska samverka med belöningen för att 
uppnå målkongruens mellan strategin och individernas agerande (Merchant & Van der Stede, 
2007). Individerna, på arbetsplatsen, tillämpar ett kortsiktigt perspektiv i sitt agerande. 
Därmed finns det motsättningar mellan individernas kortsiktiga perspektiv samt möjligheten 
att agera långsiktigt och förenligt med strategin (se relation e), därmed mister belöningen sitt 
syfte. Respondenterna beskriver belöningen som”[…] väldigt bra förmån, så är det, men det 
känns väldigt långt borta”. Belöningen bör för att kunna uppnå målkongruens vara kopplat till 
ett resultat som återkopplas efter uppnått resultat (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van 
der Stede, 2007). Återkopplingen av prestationen och belöning sker med ett utdraget 
tidsintervall, vilket innebär att belöningen erhålls när individen avslutar sin anställning. Det 
medför ett tidsintervall mellan prestation och erhållen belöning.  

Individerna motiveras inte av belöningen, således påverkar belöningen inte beteendet eller 
prestationerna i förhållande till de långsiktiga målen. Belöningen uppfyller inte sitt syfte att 
motivera samt påverka individernas beteende på långsikt, snarare motverkar belöningen det 
långsiktiga agerandet i förhållande till den långsiktiga planeringen samt de långsiktiga 
nyckeltalen (relation d+h). Anledningen till att relationen mellan belöning och långsiktig 
planering samt långsiktiga nyckeltal motverkar varandra är således att det förekommer ett 
tidspann mellan utvärderingen och belöningen. Utbetalning av belöningen utfaller då 
individen lämnar organisationen, medan agerandet syftar till att uppnå de kortsiktiga 
nyckeltalen, det som arbetsplatsen utvärderas på. Således resulterar det i att belöningens 
eftersträvande syfte åsidosätts, uppnå långsiktig avkastning, och den kortsiktiga utvärderingen 
är grundläggande för individernas agerande. Avsättningen ska vara ett resultat av 
organisationens prestationer på de långsiktiga målen. Eftersom det uppstår en tidsförskjutning 
mellan belöning och utvärdering, innebär det att de långsiktiga nyckeltalen, den långsiktiga 
planeringen samt belöningens avsikter inte förenas. Därav är relationen motverkande 
(relation h+d). 

• Långsiktig planering och långsiktiga nyckeltal motverkar den monetära belöningen 
(relation H & D). Belöningen blir inte påtaglig före de att individerna har lämnat 
Finans. Detta resulterar i att belöningen inte sammankopplas med den långsiktiga 
planeringen eller de långsiktiga nyckeltalen.  

7.5.2 Kortsiktig planering, kortsiktiga nyckeltal samt monetär belöning  

Den andra monetära belöning som tillämpas på arbetsplatsen i Finans är lönehöjning. 
Lönehöjningen baseras på individens prestation samt utvecklingen under året. Lönehöjningen 
baseras även på arbetsplatsen uppfyllelse av de kortsiktiga nyckeltalen, resurser allokeras 
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därmed till arbetsplatsen beroende på prestationen (likt Covaleski & Dirsmith, 1983). 
Individens personliga målsättning avseende prestation och utveckling upprättas, av individen 
och chefen, i den individuella handlingsplanen, vilket förenas med arbetsplatsens mål i 
verksamhetsplaneringen samt ideologierna.  

Lönehöjningens syftar till att motivera individerna att eftersträva personlig utveckling samt 
uppnå arbetsplatsens kortsiktiga mål. Individerna betraktas inte lönehöjningen som belöning. 
”De [ledningen] säger att går kontoret bra är det klart ni ska ha lön utefter det, men sen 
uppifrån är det redan bestämt att såhär mycket pengar får det bara gå ut till medarbetarna. 
Så då spelar det ingen roll hur mycket man har kämpat”.  Belöningen, monetära, uppnår inte 
det huvudsakliga syftet att motivera individerna att tillämpa ett önskvärt beteende (likt 
Sprinkle & Bones, 2002). Individens utveckling samt prestation utvärderas, belöningen 
baseras i sin tur på utvärderingen. Svårigheterna uppstår i bedömningen av storleken på 
löneutvecklingen, för att motivera individerna, med hänsyn till resursallokeringen. 
Individerna anser att de nödvändigt att uppnå kraven såväl som standarderna på de kortsiktiga 
nyckeltalen, för att kunna vara kvar inom Finans. ”Ifall vi inte presterar bra [på nyckeltalen] 
så måste någon gå”, vilket medför att den individuella handlingsplanen, kortsiktig 
planeringen, inte samverkar den monetära belöningen. Styrmekanismerna kompletterar 
varandra, då bestraffningen tillämpas om de kortsiktiga nyckeltalen likväl som den kortsiktiga 
planeringens mål inte uppnås. Arbetsplatsen tilldelas färre resurser och löneökningen uteblir 
samt att de måste förbättra sig, ledningen skäller för att betona detta (relation a+i). Därav 
upplever individerna att de är tvingade att prestera på de kortsiktiga nyckeltalen samt 
planeringen, för att behålla arbetet. Detta gör de genom att ”[…] ibland får man ju prioritera 
bort det man långsiktigt tjänar mest på. Det som vi mäts i gör man ju först och prioriterar 
bort det som inte är lika viktigt […]”. Rädslan för bestraffning säkerställer därmed att 
individen eftersträvar dels den kortsiktiga planeringen, men även de krav som ställs på de 
kortsiktiga finansiella nyckeltalen i fråga om arbetskapacitet samt försäljningsvolym.  

Individerna tvingas att utveckla arbetssätt och prestera därefter. Strävan efter att uppnå 
kravnivåerna i de kortsiktiga nyckeltalen drivs av rädslan för bestraffning, dra ner på 
arbetsstyrkan. Om individerna inte uppnår kravnivåerna som mäts med de kortsiktiga 
nyckeltalen blir bestraffningen påtaglig. Detta resulterar i att bestraffningen kompletterar 
den kortsiktiga planeringen samt de kortsiktiga nyckeltalen (relation i).   

• Kortsiktig Planering, kortsiktiga nyckeltal & monetär belöning kompletterar (relation 
A & I). Inom den kortsiktiga planeringen samt de kortsiktiga nyckeltalen betonas 
prioritering av kravnivåerna. Konsekvenserna av att inte uppnå dessa bidrar till att 
individerna agerar för att uppnå dessa, för att inte bli bestraffade. Detta resulterar i att 
utebliven monetär belöning eller bestraffningen av att inte uppnå de kravnivåer som 
ställs kompletterar den kortsiktiga planeringen samt de kortsiktiga nyckeltalen och 
påverkar individernas beteende.  

7.5.4 Nyckeltal kort & Icke-monetär  

Den icke-monetära belöningen baseras på hur avdelningen, som arbetsplatsen tillhör, presterar 
på de kortsiktiga nyckeltalen. Den icke-monetära belöningen uttrycks i olika former av 
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gruppbelöningar. Gruppbelöningen baseras på de kortsiktiga nyckeltalen, således har 
arbetsplatsen och avdelningen uppnått kravnivåerna avseende det kortsiktiga nyckeltalet, 
överträffat standarder och mål. Belöning är således förenad med de kortsiktiga nyckeltalen 
(Malmi & Brown, 2008). Gruppbelöningen är även ett tillfälle att förstärka banden med andra 
arbetsplatser. Detta ger även uttryck för ideologier samt ritualer (relation x+s).  

Respondenterna beskriver att de nyligen fick ta del av en sådan gruppaktivitet som pågick en 
helg. Gruppbelöningen syfte var dels att belöna goda prestationer och dels att förmedla 
värderingar. Belöningen är en ritual där ideologierna förmedlas (likt Kunda, 2006). 
Ideologierna återkopplas i gruppbelöningen och uttrycks samt materialiseras under helgen 
som belöningen inträffade. Exempel på att ideologierna får uttryck under belöningsaktiviteten 
är att chefer läser högt ur det normativa dokumentet, medarbetare som varit Finansare i 
decennium hyllas samt att vad det innebär att vara Finansare framhålls. Belöningen 
framhäver de ideologier som Finans har, således förstärker belöningen ideologierna. 

Vetskapen om belöningen syftar till att uppmuntra och påverka individernas beteende, vilket 
innebär att de anställda strävar mot att uppnå kravnivåerna på de kortsiktiga nyckeltalen. 
Möjligheten erhålla belöningen baseras på måluppfyllelse, vilket mäts med nyckeltalen. 
Belöningen återkopplar ideologierna till de anställda, gruppbelöningen är en ritual, för att 
värderingarna kan påverka fler anställda och därmed även påverka individens framtida 
prestationer (likt Kunda, 2006). ” […] belöningen sporrar oss till att fortsätta arbeta hårt i 
framtiden. Det blir som en tävling mellan avdelningarna”. Ideologierna, ritualen, nyckeltalen 
och gruppbelöningen syftar till att påverka individens beteende och återkoppla en schematisk 
bild om hur framtida prestationer samt kravnivåer som ska uppnås. Därav samverkar dessa 
med varandra i just denna ritual (relation s+x+o). 

• Den icke-monetära belöningen samverkar med ritualerna och ideologierna (relation X 
& S). Den icke-monetära belöningen är ett tillfälle för ledningen att förmedla 
värderingarna samt påverka att individerna ska agera enligt dessa värderingar.  

• Den icke-monetära belöningen samt de kortsiktiga nyckeltalen samverkar med 
varandra (relation O). Utfallet av de kortsiktiga nyckeltalen avgörande för den icke-
monetära belöningen för avdelningen samt arbetsplatsen. 
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8. Diskussion om relationerna mellan styrsystemen 
Detta kapitel aggregerar analysen och diskuterar styrsystems relationer, styrsystemens 
relationer presenteras i modellen nedan. Syftet med diskussionen är att placera analysen i 
perspektiv till den tidigare litteraturen samt diskutera styrsystemens relationer. 

8.1 Aggregering av styrsystemen - modell 
Relationerna mellan styrmekanismerna är sammanförda och anpassad till styrsystemen i 
modellen nedan. Pilarna i modellen avser relationerna som analysen diskuterade, vilket 
innebär att pilarna är detsamma som modell 7.1. Vi kan konstatera att det finns flertalet 
relationer mellan de olika styrsystemen, vilket skiljer sig från Kennedy & Widener (2008).  

 

Modell 8.1 Relationerna mellan styrsystemen, styrpaketet.  

Relationerna i modellen, likt den i avsnitt 7.1, avser motverkande, kompletterande samt 
samverkande relationer mellan styrsystemen. Ingen ny relation tillkommer i modellen. 
Modellen aggregerar styrmekanismerna till styrsystem med avseende på diskussionen i 
analysen. Avsnittet inleds med diskussion om styrsystemens mångsidiga relationer och 
därefter diskuteras styrsystemens relationer med hänsyn till den tidigare litteraturen.  

8.2 Månsidiga relationer 
Modell 8.1, påvisar att styrsystemens relationer är månsidiga, vilket innebär att styrsystemen 
inte enbart har en relation mellan varandra. Detta avviker från vårt initiala antagande om 
relationerna mellan styrsystemen. Kenndy & Widener (2008) påvisar endast en relation 
mellan styrsystemen, en relation mellan struktur (administrativ) och sociala mekanismer 
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(normativ). Modellen ovan illustrerar fem relationer, fyra samverkande samt en 
kompletterande relation, mellan det administrativa och normativa styrsystemet. Modellen i 
avsnitt 7.1, påvisade två relationer mellan styrmekanismerna struktur samt ideologier. 
Kennedy & Widener (2008) disaggregerar inte styrsystemen till styrmekanismer, tillskillnad 
från modell 7.1 (första modellen). Detta innebär att flera relationer mellan styrsystemen kan 
påvisas. 

Styrpaket kan designas samt tillämpas olika i organisationer, vilket innebar att vi studerade de 
styrsystem som påträffades på arbetsplatsen i Finans. Det innebär att den konceptuella 
modellen, Malmi & Brown (2008), som analysen samt diskussionen utgick ifrån inte är en 
ekvifinal modell. Således måste modellen anpassas till studieobjektet och den är inte direkt 
överförbar. Modellen är således en konceptuell beskrivning av de styrsystem som kan 
förekomma. I uppsatsen var det möjligt att tillämpa modellen, men det innebär inte att 
modellen är tillämpbar i andra studier. Då kan exempelvis Flamholtz, Das & Tsuis (1985) 
modell vara lämpligare att tillämpa. Det innebär att de normativa samt administrativa 
styrsystemen betraktas som en kontextull faktor som har verkan på den centrala styrningen, 
vilket enligt Flamholtz, Das & Tsuis (1985) utgörs av det cybernetiska styrsystemet.  

Malmi & Brown (2008) antar att den normativa styrningen verkar över längre perioder, för att 
åstadkomma påverkan på beteende, samt att planeringen, cybernetisk styrningen och 
belöningen gemensamt följer en tidslogik. Malmi & Browns (2008) antagande förekommer, 
till viss del, även på arbetsplatsen i Finans, på kortsikt. Den cybernetiska styrningen initierar 
planeringen som medför icke-monetär belöning. Individerna, likväl som arbetsplatsen, måste 
uppnå kravnivåerna som de kortsiktiga nyckeltalen utvärderas på, för att erhålla den icke-
monetära belöningen. Förutsättningen för den monetära belöningen (den kompletterande 
relationen, i) är att bestraffningen påverkar individens prestationer, vilket syftar till uppnå 
kravnivåerna som utvärderas med nyckeltalen. Planering, cybernetisk styrning samt belöning 
avseende de kortsiktiga aspekterna följer, till viss del, logiken som Malmi & Browns (2008) 
antar.  

Flamholtz, Das & Tsui (1985) menar att det förekommer två övergripande styrsystem, dessa 
påverkar beteende direkt och indirekt. Det cybernetiska styrsystemet är det centrala 
styrsystemet i organisationer och normativt samt administrativ styrning tillhör styrkontexten. 
Det innebär att den normativa styrningen samt administrativa styrningen betraktas som 
styrsystem som inte direkt påverkar individers beteende. Modellen, ovan, påvisar att 
uppsatsens resultat avviker från Flamholtz, Das & Tsui (1985), vilket innebär att den 
normativa samt administrativa styrningen har relationer till de andra styrsystemen. De 
samverkar med de andra styrsystemen och det cybernetiska styrsystemet är inte, som 
Flamholtz, Das & Tsui (1985) anser, det centrala styrsystemet. Det är således inget styrsystem 
som är centralt hos Finans, den normativa styrningen kan initialt betraktas som det centrala 
styrsystemet, men är beroende av de andra styrsystemen i olika grad, därmed tillämpas inte 
styrsystemen enskilt. Om det normativa styrsystemet skulle vara indirekt skulle den inte bli 
påverkad av andra styrsystem, vilket innebär att styrsystemet inte skulle samverka med andra 
styrsystem, detsamma gäller även den administrativa styrningen. Styrsystemen har således 
relationer mellan varandra och inget styrsystemen är centralt som Flamholtz, Das & Tsui 
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(1985) antar. Styrsystemen har mångsida relationer till varandra, därmed samverkar, 
kompletterar samt motverkar de varandra i syftet att uppnå organisationens övergripande mål.  

Då styrsystemen relationer varierar är det inte möjligt att betrakta styrsystem som primär, 
vilket Sandelin (2008) menar. Det ska tilläggas att Sandelin studerade styrsystemen under 
snabb tillväxt och styrsystemen är möjligtvis i en sådan kontext primära samt sekundära. 
Finans har som organisation existerat i över 30 år (se kapitel 5) och den snabba tillväxten 
skedde möjligtvis decennium innan uppsatsen genomfördes, vilket innebär att inget 
styrsystem kan betraktas som primär samt sekundär. Anledningen till att styrsystemen inte 
betraktar som primära och sekundära är för att de gemensamt uppnår ett specifikt syfte, vilket 
innebär att inget styrsystemen är överordnat. Styrsystemen åstadkommer i relation till 
varandra att ett visst beteende uppstår och/eller återkopplar prestationer för att justera 
beteende (jmf Simons, 1987). Den relation som skiljer sig från ovanstående resonemang är de 
motverkande relationerna, som innebär att två/flera styrsystem motarbetar varandra. Det är 
inte, i Finans, möjligt att klassificera styrsystemen och relationerna som primära samt 
sekundära. Vissa relationer mellan styrsystemen är påtagligare än andra, men de åsyftar likväl 
att uppnå organisationens övergripande mål.   

Nästkommande del i avsnittet diskuterar relationerna mellan styrsystemen som påvisades i 
analysen, i förhållande till den tidigare litteraturen.  

Normativ 

Normativ och administrativ styrning har, delvis, en kompletterande relation. Analysen skiljer 
sig från den tidigare litteraturen, då vi påvisar att relationen är samverkande, under vissa 
förhållanden. Relationerna mellan styrsystemen varierar delvis med individens agerande. Det 
innebär att individens agerande är avgörande om relationer är samverkande, kompletterande 
eller motverkande. Den normativa samt administrativa styrningens relationer skiljer sig 
beroende på hur individen agerar. Då individen inte agerar i enlighet med den normativa 
styrningen, kompletterar den administrativa styrningen den normativa. Den administrativa 
styrningen belönar individer som tillämpar den normativa styrningens värderingar, således 
samverkar dessa. Strukturen tillämpas då ideologierna inte uppfyller sitt syfte, vilket innebär 
att individerna inte agerar enligt värderingarna (likt Kärreman & Alvesson, 2004). Strukturen 
belönar även de som tillämpar ideologierna, möjlighet avancemang i hierarkin (likt Alvesson 
& Kärreman, 2004; Covaleski, et al., 1998; Kunda, 2006). Därav förekommer det likheter i 
analysen och den tidigare litteraturen.  

Den normativa styrningens relationer till den administrativa styrningen samt planering, visar 
att det normativa styrsystemet relateras till andra typer av styrsystem. Detta skiljer sig från 
Ouchi (1980) som menar att normativ styrning endast är tillämpbar då den administrativa 
styrningen inte fungerar. Modellen 8.1 påvisar att det normativa styrsystemet är tillämpas i 
situationer, då även det administrativa styrsystemet tillämpas. Därav föreligger det inte ett 
motsatsförhållande mellan styrsystemen. Den normativa samverkar, till stor del, med den 
administrativa (se modell 8.1).   
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Cybernetisk  

Det normativa styrsystemets relation med det cybernetiska styrsystemet uppstår endast i 
relation till planeringen, på långsikt25. Malmi & Brown (2008) menar att planeringen initierar 
det cybernetiska styrsystemet. Planeringen påverkas således av de normativa dokumentens 
formuleringar avseende strategier samt vision. Planeringen påverkar vilka nyckeltal 
(cybernetiska styrsystemet) som tillämpas för utvärdering av måluppfyllelse på långsikt. 
Cybernetiska styrsystemet påverkas därmed av det normativa, men planeringen initierar det 
cybernetiska styrsystemets utformning. Detta skiljer sig från Covaleski et al., (1998) som 
menar att det normativa styrsystemet är avgörande för att individerna ska agera enligt 
måluppfyllelse av det cybernetiska styrsystemet (målstyrning – hybrid). Vi menar att den 
cybernetiska styrningen påverkas av planeringens utformning, vilket innebär att den 
normativa styrningen påverkar den cybernetiska i relation till planeringen.  Därmed inte 
enbart det cybernetiska styrsystemet. Det normativa styrsystemet är en förutsättning för att 
materialisera värderingar och därmed fullgöra den cybernetiska målstyrningens syfte att 
maximera individernas prestationer (Covaleski, et al., 1998). Därav är den normativa 
avgörande för planeringen och planeringen är avgörande för att den cybernetiska ska 
accepteras, vilket avviker från Covaleski et al. (1998).  

Belöning  

Belöningen är central och drivande för individerna enligt Alvesson & Kärremans (2004) 
studie. Tillskillnad från Alvesson & Kärreman (2004) är belöningen inte central i Finans. 
Belöningen samt individernas kännedom om belöning, i Finans, är inte drivande i det dagliga 
arbetet. Det normativa styrsystemet framhåller långsiktighet, vilket påverkar medarbetarnas 
ansvar samt individernas arbetsätt. Det normativa styrsystemet i samverkan med belöningen, 
formar individens tankesätt (Alvesson & Kärreman, 2004). Då det normativa styrsystemet har 
motverkande relation med det cybernetiska styrsystemet (kortsikt), innebär det att tankesätt 
samt fokus skiljer sig ifrån det normativa styrsystemets långsiktighet. Belöningen och det 
cybernetiska styrsystemet betonar gemensamt kortsiktighet. Det normativa styrsystemet 
betonar långsiktighet, vilket resulterar i att relationerna mellan styrsystemen skiljer sig från 
Alvesson & Kärremans (2004) studie. Belöningen är inte normerande i Finans som i 
Alvesson & Kärremans (2004) studie.  

 
 
 
 
 

                                                           
25 På kortsikt motverkar det normativa styrsystemet det cybernetiska styrsystemet (se relation l, modell 7.1). 



62 
 

9. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som ska besvara uppsatsens syfte samt frågeställning. 
Syftet med detta avsnitt är att presentera de konklusioner som analysen behandlat samt 
presentera uppsatsen bidrag.  

9.1 Styrsystemens mångsidighet   
 
Tidigare litteratur har påvisat behovet av att studera relationer mellan olika styrsystem (Malmi 
& Brown, 2008; Otley & Berry, 1980). Inledningsvis i uppsatsen kritiserades tidigare studier 
för att vara för aggregerade avseende studier om styrsystemens relationer. Uppsatsen syfte var 
att beskriva relationer mellan olika styrsystem. Frågeställningen baserades på ett generellt 
antagande om att det finns relationer mellan styrsystem. Det empiriska materialet påvisade 
relationer mellan styrsystemen. Relationerna som studerades hade karaktären av 
samverkande, motverkande och kompletterande. Det normativa styrsystemet har 
motverkande, samverkande samt kompletterande relationer till andra styrsystem. Detta kan 
förklaras då styrmekanismerna har olika relationer till andra styrmekanismer inom andra 
styrsystem. Det är endast belöning, normativa och cybernetiska styrsystemen som inrymmer 
samtliga relationer, vilka är motverkande, samverkande samt kompletterande.  
 
Med hänsyn till operationaliseringen som gjordes av styrsystemen till dess styrmekanismer 
kan slutsatsen om styrsystemens månsidiga relationer konkluderas. Då styrsystemen har fler 
relationer till varandra och därmed inte endast en enskild relation. Detta är beroende av att 
styrmekanismerna har olika relationer till varandra av olik karaktär. Därmed är det 
problematiska att endast klassificera relationerna mellan styrsystem som ensidiga, utan att ta 
hänsyn till styrmekanismernas relationer till varandra.  
 
Relationerna mellan styrsystemen är därmed mångsidiga. Detta då individens agerande 
påverkar hur styrsystemen samverkar, motverkar och/eller kompletterar. Det kan även 
konkluderas att tidsintervallet påverkar relationerna mellan styrsystemen. Styrmekanismerna 
med ett kortare tidsintervall tenderar att prioriteras inom organisationen, vilket resulterar i 
motverkande relationer till de styrsystem som ska påverka samt reglera individernas beteende 
över långsikt.  
 
Relationerna mellan styrmekanismerna och styrsystemen kan förklaras med skillnaden i 
utformningen samt tillämpningen av styrmekanismerna och styrsystemen. Det innebär att 
utformningen av styrsystemen inte tillämpas som utformningen åsyftar. Individerna i Finans 
inte agerar som utformningen avser. Detta medför att exempelvis motverkade relationer 
mellan styrsystemen uppstår. Ett tydligt exempel är betoningen av långsiktighet i det 
normativa styrsystemet motverkas av kortsiktigheten i individernas agerade, vilket delvis är 
en effekt av utformningen men även tillämpningen av det cybernetiska styrsystemet. Det 
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förekommer således skillnader i styrsystemens utformning och tillämpning, vilket innebär att 
olika relationer förekommer. 
 
Vi har i denna uppsats beskrivit att styrsystemen kan ha mångsida relationer till varandra. 
Tillskillnad från den tidigare litteraturen som menar att styrsystemen har en relation till 
varandra (ex. Kennedy & Wiedner, 2008). Styrsystemen har således flera olika relationer till 
varandra, beroende på dels styrmekanismernas relation till andra styrmekanismer, men även 
individernas agerande inom organisationen. Dock är detta beroende på vilken tidsaspekt som 
styrmekanismerna har, som nämnt ovan tenderar det kortsikta motverka det långsiktiga. 
  
9.2 Bidrag 
 
Uppsatsen strävade mot tre övergripande bidrag, metodologiskt, teoretiskt samt praktiskt. Det 
teoretiska bidraget som uppsatsen kan påvisa är operationaliseringen av styrsystemen till 
styrmekanismer, vilket således påvisar flera relationer mellan styrsystemen och med olika 
karaktär. Operationaliseringen av styrsystemen till styrmekanismer innebär att fler relationer 
kan identifieras än om studier endast studerar relationerna på styrsystems nivå. Därmed bidrar 
operationaliseringen till att flera relationer mellan styrsystemen upptäcktes och därmed bidrar 
till en disaggregerad tanke om styrsystemens relationer. Detta är således ett progressivt 
bidrag, i syfte att utvidga ramen inom området för studier baserade styrsystemen relationer.  
 
Uppsatsens praktiska bidrag tillskrivs utformningen av styrpaket inom organisationer. 
Utformning av ett sådant kan därmed anpassas till relationernas karaktär mellan styrsystem 
samt styrmekanismerna. Uppsatsens uppmärksammar därmed styrpaketets utformning med 
hänsyn till de relationer som finns mellan styrsystemen samt styrmekanismerna. Därmed kan 
styrsystem utarbetas för att undvika motverkning mellan styrsystem, framhäva samverkan 
samt belysa medvetenheten om styrsystem som kompletterar varandra. Studiens resultat kan 
tillämpas som en beskrivning, för att förstå hur styrsystemens relationer kan manifestera sig.  
 
Uppsatsens metod, således designen, är ett bidrag. Utfallet av operationalisering är ett resultat 
av den design som tillämpades. Därav är kombinationen av datainsamlingsmetoder en ram, 
för hur relationer mellan styrsystem kan inhämtas, analyseras samt vilka kriterier som kan 
tillämpas för bedömning av relationer. Bidraget påvisar följaktligen hur styrsystemens 
relationer kan studera.  

9.3 Vidare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi förslag på vidare forskning, baserat på reflektioner som vi tänkt 
oss att andra studier/uppsatser möjligtvis kan studera. Förslagen punktas upp nedan: 
 

• Baserat på Otley & Berry (1994) förslag om att studier bör tillämpa en longitudinell 
fallstudiedesign föreslår vi just detta, men med botning på hur horisontella faktorer 
påverkar den vertikala styrningen likväl som styrsystemen relationer. Förslaget 
innebär en möjlighet att på långsikt framlägga den vertikala såväl som horisontella 
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påverkan på relationerna mellan styrsystemen. Sådan studie kan potential beskriva 
andra relationer mellan styrsystemen, än de som uppsatsen påvisar, då både den 
vertikala samt den horisontella styrningen. Vi har i denna uppsats fokuserat på den 
vertikala styrningen, därav är det relevant med en studie som berör vertikal såväl som 
horisontell styrning.  
 

• Uppsatsen berördes inte internaliseringen som Kunda (2006) samt Alvesson & 
Kärrman (2004) menar är en aspekt av den normativa styrningen. Således är det 
möjligt att genomföra en liknande studie med hänsyn till internaliseringen och dess 
påverkan på relationerna mellan styrsystemen. Likväl som att bejaka andra styrsystem 
som vi bortsåg ifrån, exempelvis hybrider samt grad av specialisering, vilket 
möjligtvis innebär att andra relationer mellan styrsystemen blir påtagliga Genomföra 
en liknande studie som Kunda (2006), men att studera relationerna mellan de olika 
styrsystemen.  
 

• Andra studier bör studera styrsystemens relationer på flera organisatoriska nivåer, 
uppsatsen tog enbart hänsyn till en arbetsplats i en större organisation. Det innebär att 
frågor som uppkom var: Finns det skillnader mellan olika arbetsplatser avseende 
relationerna mellan styrsystemen? Finns det skillnader på olika hierarkiska nivåer i 
organisationer? Således mellan olika avdelningar, exempelvis försäljning och 
ekonomi. Finns det generella övergripande drag avseende styrsystemens relationer i 
större organisationer? Förekommer det systematik i relationerna mellan styrsystem 
generellt i organisationer, således hela organisationen.  
 

• Vi studerade styrsystemens relationer och problematiken som uppstod då 
datainsamlingen inleddes var att vi inte visste vilka styrsystem som förekom. Således 
är det relevant med studier som kartlägger vilka styrsystem som faktiskt förekommer i 
organisationer inom olika branscher. Således skulle det bidra till att fungera som 
initialläge för studier av styrsystemens relationer. Därmed uppstå förståelse samt 
förklaring till vilka styrsystem som tillämpas. En sådan studie förutsätter en 
tvärsnittsdesign och kvalitativ datainsamlingsmetod.   
 

• Sista förslaget på vidare forskning är att studera hur kontexten, flera kontextuella 
faktorer, påverkar relationerna mellan styrsystemen. Finns det skillnader i olika 
branscher? Varför uppstår skillnader eller inte uppstår?   
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11. Bilaga 1 – Intervjuguiden 
 
Intervjuguide 

  Question theme Kategorisering Frågor 

QT1 - Bakgrund/ 
Administrativ 

Bakgrund & Administrativ 

• Namn? 
• Utbildning (högst avslutad)? 
• Vad har du för anställningstitel? (dels för en klassificering i administrativa styrningen, 

yrkeskategorisering) 
• Hur många år har du arbetat i företaget? 
• Hur många år har du arbetat på arbetsplatsen? 
• Beskriv dina arbetsuppgifter? (Vad individen ansvarar för i det dagliga arbetet – yrkeskategorisering) 
• Vad fokuserar du på i det dagliga arbetet? 
• Vad har du för ansvar i det dagliga arbetet? (Ansvar, yrkeskategorisering) 
• Vad är viktigt för dig i det dagliga arbetet? 

QT2 - Planering 

Planering & Administrativ 
• Finns det några strategier som du/ni arbetar efter? Hur arbetar du för att följa strategin? 
• Arbetar du/ni utifrån specifik planering? Är den långsiktigt eller kortsiktigt? 
• Finns det procedurer samt policys som tillämpas i det dagliga arbetet? Vad säger dessa? 

Planering & Cybernetisk 

• Innehåller planeringen inslag av mått (nyckeltal)? Hur stor vikt läggs på dessa i planeringen för dig/er? 
Hur mäts era prestationer? Finns det nyckeltal som ni förhåller er till? Eller finns det en budget som ni 
förhåller er till? Återkopplas mätningen av din prestation till dig, dvs utfallet? 

• Är nyckeltalen viktiga för planeringen? Anpassar du ditt arbete efter dessa mått? Påverkar dessa ditt 
dagliga arbete på något sätt? 

• Hur mäts era prestationer? (Finns det nyckeltal som ni förhåller er till?) 
• Återkopplas mätningen av din prestation till dig? (dvs utfallet) 

QT3 - Cybernetisk 

Cybernetisk & 
Administrativ Se QT2 

Cybernetisk & Normativ • Anser du att måtten och målen som tillämpas är i linje med värderingarna i organisationen? 

Cybernetisk & Planering Se QT2 

Cybernetisk & Belöning • Vad händer om du/ni uppnår nyckeltal? Får du någon uppmuntran? Vad består uppmuntran/belöningen 



 
 

av? Vad händer om du inte uppnår budget/nyckeltal? 

QT4 - Belöning 

Belöning & Administrativ 

• Uppmärksammas dina prestationer i det dagliga arbetet? Om inte, varför? / Om ja, vilken uppmuntran får 
du för dina prestationer, i din yrkesroll? 

• Vad baseras uppmuntran på? 
• Finns det inslag av belöning? Hur yttrar sig belöningen (Monetär & Icke-monetär)? 

Belöning & Cybernetisk • Vad händer om du uppnår budget/nyckeltal? Får du någon uppmuntran? Vad består 
uppmuntran/belöningen av? Vad händer om du inte uppnår budget/nyckeltal? 

Belöning & Normativ • Hur upplever du belöningen (förutsatt att vi har fått information om att det finns belöning)? Vad anser du 
att belöningen baseras på? Vad är viktigt för att få belöning? Tänker du belöning i det dagliga arbetet? 

QT5 - Normativ 

Normativ & Administrativ 

• Förmedlar andra individer på arbetsplatsen värderingar som är viktiga för er? Vilka är dessa värderingar? 
Pratar du med andra om dessa värderingar? Vad har de för yrkestitel? 

• Finns det dokumenterade värderingar som ni ska förhålla er till? Vad säger dessa? Påverkar dessa ditt 
dagliga arbete? Är det något som du tänker på? 

• Är det ni på arbetsplatsen som formulerar värderingar eller kommer dessa från regionalnivå? 
• Förmedlar andra individer på arbetsplatsen värderingar som är viktiga för er? Vilka är dessa värderingar? 

Pratar du med andra om dessa värderingar? Vad har de för yrkestitel? 
• Rekryteringsprocessen. Hur går rekryteringsprocessen till? Vilka egenskaper betonas för att anställa? Har 

den regionala avd. input i vilka som anställs? 
 

Normativ & Cybernetisk 
• Utbildning. Finns det specifika intern utbildningar? Vad betonas på dessa? Värderingar? 

tillvägagångssätt? Förhållningsregler? Betonas vikten av nyckeltal? (tillhör även administrativ) 
Normativ & Belöning Se QT4 

Normativ & 
Planering 

• Har ni några regelbundna möten på regional nivå? (sociala relationer, Kundas ritualer) Hur artar sig dessa 
möten? Hur upplever du sammanhållningen i gruppen och andra arbetsplatser? Planeras det för 
arbetsplatsenens verksamhet på dessa möten? (Var fokus på arbetsuppgifter bör ligga? Nya saker som 
sker inom branschen? Nya sätt att lösa arbetsuppgifterna på?) 
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