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Abstract 

This paper answers to a recent call for studying management control systems as a 
package. Lately there has been an increasing interest in studying management control 
and management accounting practices though a holistic manner. In this empirical case 
study, we explore how management control systems forms a control package and how 
the package are internally coupled among its elements. The analysis is focused on (1) 
describing the control packages in a production unit in a global industrial company by 
employing Malmi & Brown’s (2008) typology management control systems package. 
When the control package are mapped, the analysis is focused on (2) explaining how 
the different types of control in the package are interrelated through the concept of 
loose couplings as describe by Orton & Weick (1990) and Weick (1976). The 
findings in this study support the idea of a control package that is large and complex, 
with many different types of controls that are coupled in multiple ways. On an 
aggregated level we find the different types of technocratic controls being tightly 
coupled and that different elements within the technocratic controls complement each 
other. We also find that technocratic and socio-ideological types of control support 
each other in order to control behavior, but the different types of control can be 
labeled as loosely coupled. 
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1 Introduktion 
I detta första kapitel introduceras du som läsare i studien. Kapitlet leder läsaren in på 
ämnet, sedan följer en bakgrund till styrsystem och till de arbetsdefinitioner som 
gäller vidare i arbetet. Detta följs av en problemdiskussion som mynnar ut i de 
problemfrågor som ligger till grund för studiens syfte och innehåll. Vi för även en 
kort diskussion kring studien bidrag.  

1.1 Inledning  
Traditionellt har styrning inom organisationer ofta studerats och skildrats genom ett 
antal grundtyper (Alvesson & Kärreman, 2004). Några har presenterats av Ouchi 
(1979) som beskrev tre skilda grundtyper av styrning: marknadsstyrning 
(prismekanism) med output-styrning, byråkratisk styrning med kontroll av beteenden 
genom regler och procedurer samt klanstyrning som styr sinnet hos individen genom 
ritualer och ceremonier. De första två grundtyperna kräver mät- och kontrollerbarhet 
av antingen output och/eller beteende, medan klanstyrning är en alternativ styrtyp när 
osäkerheten är stor och de två första styrformerna inte är möjliga (Ouchi, 1979). Det 
vill säga att kontexten hos och funktionen med den styrda organisationen (eller 
enheten) har avgjort vilket styrsätt som ansetts vara lämpligt. Alvesson & Kärreman 
(2004) beskriver att det ofta är just två grundtyper av styrning som ställs mot varandra 
i litteraturen, strukturell kontra kulturell styrning, den första sker genom formella 
metoder som har direkt inverkan på beteenden, medan den senare sker genom att 
påverka medarbetares tankesätt som har en mer indirekt inverkan på beteenden. Dessa 
grundtyper kallar Alvesson & Kärreman (2004) för teknokratiska kontra socio-
ideologiska styrmekanismer. De finner i sin studie att de båda är nära 
sammankopplade i praktiken och att formella praktiker, som byråkrati och 
prestationsmätning, är potentiella källor för dold socio-ideologisk styrning. De visar 
därmed på att det är svårt att peka ut ett dominerande styrsystem och att olika typer av 
styrsystem därmed bör studeras tillsammans (Alvesson & Kärreman, 2004). Även 
Collier (2005)  har studerat organisationer med hänsyn till de båda grundtyperna och 
argumenterar för en mer integrerad syn på styrning, samt att det behövs mer 
forskning, inte bara på mjukare informell styrning, utan på interaktionen mellan 
formell systembaserad styrning och informell socio-ideologisk styrning. Litteraturen 
visar att det egentligen finns ganska lite forskning på hur olika typer av styrning och 
styrsystem fungerar tillsammans, hur organisations totala styrning är sammansatt och 
hur den fungerar ihop som ett paket av styrning (Alvesson & Kärreman, 2004; 
Collier, 2005; Ferriera & Otley, 2009; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008).  

1.2 Bakgrund 
Mer specifikt består styrning inom organisationer av en rad system för att specificera, 
övervaka och värdera handlingar och prestationer hos enskilda individer och av 
grupperingar av individer. Dessa styrsystem fokuserar på handlingar, resultat eller 
sinne hos individen (Ouchi, 1979; Merchant & van der Stede, 2007). Dessvärre finns 
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ingen enhetlig definition av varken styrning eller styrsystem1, men det handlar ofta 
om att kontrollera organisatoriska resurser och styra individers beteenden mot 
organisatoriska mål (Alvesson & Kärreman, 2004; Malmi & Brown, 2008). Malmi & 
Brown (2008) diskuterar flera olika definitioner och definierar själva styrsystem och 
styrning enligt följande: ”Those systems, rules, practices, values and other activities 
management put in place in order to direct employee behaviour should be called 
management controls. If these are complete systems, as opposed to a simple rule (for 
example not to travel in business class), then they should be called MCSs” 2 (s. 290). 
De argumenterar därmed att styrning utövas av managers och att det är de anställdas 
beteenden som är i fokus. De argumenterar vidare att: ”management controls include 
all the devices and systems managers use to ensure that the behaviours and decisions 
of their employees are consistent with the organisation’s objectives and strategies, but 
exclude pure decision-support systems” (s.290-291). Därmed är det organisationens 
mål och strategier som är överordnade. Det framgår även att system som inte riktar 
beteenden ligger utanför definitionen. Exempelvis informationssystem och/eller 
system som används för beslutsstöd. 

1.3 Problemdiskussion 
Styrning diskuteras ofta i litteraturen genom Management control (MC) som 
traditionellt har bestått av formell och informationsbaserad styrning med finansiellt 
kvantitativa mått, men har på senare år utvecklats att innefatta många olika styrtyper 
och styrformer (Chenhall, 2003). En vanlig styrform som återfinns inom MC är 
management accounting (MA) som omfattar redovisningsbaserade formella 
styrsystem (Chenhall, 2003). Den senare tenderar att ha en instrumentell syn på 
styrning, som cybernetisk kontroll, där prestationer ställdes mot en given standard och 
som korrigerades vid behov (Merchant & van der Stede, 2007). Historiskt sett har 
styrsystem också ofta studerats enskilt eller i en given kontext (Malmi & Brown, 
2008). Studier av enskilda styrsystem, och i givna kontexter, har gett sporadiska, 
tvetydiga och potentiellt motsägelsefulla resultat (Chenhall, 2003; Ferriera & Otley, 
2009). Men på senare tid har intresset ökat för att studera organisationers styrning och 
styrsystem ur ett bredare och mer holistiskt perspektiv (Abernethy & Chua, 1996; 
Alvesson & Kärreman, 2004; Chenhall, 2003; Collier, 2005; Merchant & van der 
Stede, 2007; Mundy, 2010; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008; Ferriera & Otley, 
2009). Med ett bredare och mer holistiskt perspektiv menas att styrsystem inte kan 
studeras enskilt, då enskilda styrsystem inte verkar avskilt från andra och måste 
studeras i relation till andra styrsystem i ett större styrpaket med olika typer av 
styrsystem (Malmi & Brown, 2008). I Malmi & Brown’s (2008) artikel efterfrågas 
mer forskning kring hur styrpaketet är sammansatt och bidrar med en typologi ämnad 
att stimulera empiriskt forskning kring styrpaketets sammansättning. Intresset kring 
styrpaketet är dock inte bara den saknade förståelsen för hur en organisations totala 
styrning tillsammans bildar ett styrpaket, utan även hur olika styrsystem är ömsesidigt 
beroende och internt kopplade inom styrpaketet (Alvesson & Kärreman, 2004; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se Malmi & Brown (2008) för en genomgång. 
2 MCSs är en förkortning för management control systems 
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Chenhall, 2003; Malmi & Brown, 2008; Otley, 1980). Malmi & Brown (2008) 
efterfrågar fler studier om hur organisationers interna styrning är kopplad. Men deras 
modell hanterar inte frågan om hur dessa kopplingar ser ut eller hur dessa skall 
studeras. Som förslag för vidare forskning lyfter de fram Orton & Weick’s (1990) 
artikel om loose couplings som något intressant att testa på styrpaket och dess interna 
kopplingar. 

Med tanke på att det saknas teori om hur olika typer av styrsystem fungerar 
tillsammans, hur det totala styrpaketet ser ut och hur dess olika delar är kopplade till 
varandra, finner vi detta vara ett intressant område för vidare forskning och ett 
lämpligt syfte för vår studie. Som syfte med vår studie ämnar vi att undersöka hur 
olika former av styrning kan vara internt kopplade inom styrpaketet. För att svara på 
syftet krävs att först kartlägga en organisations totala styrpaket och dess olika 
styrsystem, styrmekanismer och kontrollmekanismer. Styrpaketet som fenomen 
studeras ur ett ledningsperspektiv där det är managers som hanterar och använder 
olika styrmedel för att rikta beteende på företagsnivå. Som hjälp för att svara på 
studiens syfte ställer vi två forskningsfrågor som ligger till grund för studiens 
genomförande och röda tråd.  

(1)  Hur är en organisations totala styrpaket sammansatt? 
(2)  Hur är styrpaketets olika former av styrning internt kopplade? 

Som hjälp för att svara på frågorna kommer vi i huvudsak att använda oss av Malmi 
& Brown’s (2008) typologi management control systems as a package för att 
kartlägga en organisations totala styrpaket. Vidare används loose couplings med 
utgångspunkt ur Weick (1976) och Orton & Weick (1990) för att undersöka och 
beskriva kopplingar inom styrpaketet. Vidare i arbetet kommer det att redogöras för 
tidigare studier på området om hur styrning och kopplingar kan studeras. 

1.4 Studiens bidrag 
I denna studie ämnar vi bidra med en ökad kunskap och förståelse för hur styrning 
kan ses ur ett paketperspektiv. Vi ämnar göra det genom att applicera teorin om 
kopplingar på styrpaketets och dess interna styrsystem. Utöver att studera styrpaket 
och dess kopplingar som ett fenomen, bidrar vi även med att empiriskt testa hur 
Malmi & Brown’s (2008) control package samt hur Orton & Weick’s (1990) loose 
couplings och loosely coupled systems kan användas för att studera styrpaketet och 
dess kopplingar. Sekundärt bidrar studien till att presentera en överblicksbild av 
styrpaketet inom ett industriföretag.  

I detta kapitel har vi redogjort för studiens forskningsområde och dess syfte. Härnäst 
presenteras en litteraturgenomgång för att ge dagens bild av styrning utifrån ett paket. 
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2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel redogör vi för hur forskningen har utvecklats med avseende på styrning 
ur ett paketperspektiv. Vi presenterar hur styrpaketet har utvecklats genom de senaste 
decennierna fram tills idag. 

2.1 Tidigare forskning om styrpaketet 
Forskare har länge uppmärksammat att enskilda styrsystem inte bör studeras 
separerat, utan måste ses som delar av ett större paket (Otley, 1980), som tillsammans 
används för att styra organisationen och där det finns interna kopplingar och 
beroenden mellan styrsystemen (Chenhall, 2003; Malmi & Brown, 2008; Otley, 
1980). Otley (1980) diskuterar tidigt att redovisningsbaserade informationssystem inte 
bara behöver anpassas till yttre kontext utan även till andra interna system och med 
hänsyn till inbördes relationer och ömsesidiga beroenden: ”In particular, there are 
extensive interdependencies between AIS design and each of the other components of 
the package” (s.422). Behovet av att studera enskilda styrsystem som delar i ett större 
paket, som internt är ömsesidigt beroende, har därmed länge diskuterats i litteraturen 
och har samtidigt påkallats uppmärksamhet under åren (Flamholts, Daz & Tsui, 1985; 
Alvesson & Kärreman, 2004; Otley, 1980). Trots det har ett paketperspektiv på 
styrning inte studerats empiriskt i någon större utsträckning (Malmi & Brown, 2008). 
Det har dock studerats och det har utvecklats ett antal konceptuella ramverk för att 
studera organisationer med hänsyn till ett mer holistiskt perspektiv (Ferriera & Otley, 
2009; Malmi & Brown, 2008; Otley, 1999; Simons, 1995; Tessier & Otley, 2012). 
Gemensamt har dessa ramverk att de kan användas för att kartlägga en organisations 
styrmiljö med fokus på användning och/eller design. Följande ges en kort redogörelse 
för några av dessa ramverk. 

Simons (1987) studerade kopplingen mellan strategi och redovisningsbaserade 
styrsystem och presenterade senare ett ramverk för hur för hur olika formella, 
informationsbaserade styrsystem kan kombineras för att skapa balans (1994, 1995). 
Hans ramverk, Levers of control (LOC), bygger på fyra typer av MCSs som managers 
kan använda för att implementera strategier. Ramverket använder formella, 
informationsbaserade system och utesluter därmed informella system och processer 
som socialisering och kultur (Simons, 1994). Ferreira & Otley (20053, 2009) bygger 
vidare på tidigare ramverk av Otley (1999) och Simons’ (1995) LOC och presenterar 
ett ramverk med 12 frågor för att studera styrning och kontroll av organisationer. 
Ferreira & Otley (2009) argumenterar för att styrning bör studeras på flera hierarkiska 
nivåer, för att skapa förståelse för styrmiljön som helhet, vilket de anser är en svaghet 
hos Simons LOC som fokuserar på högsta ledning. Båda dessa ramverk testas 
empiriskt av Collier (2005) som anser att de behövs utvecklas ett nytt ramverk som i 
större utsträckning tar hänsyn till informell socio-ideologisk styrning. Delvis på grund 
av den kritik som framkommit mot dessa ramverk har Tessier & Otley (2012) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ferriera & Otley (2005) är en tidigare version av Ferriera & Otley (2009) 
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ytterligare utvecklat ett nytt ramverk som är byggt på Simons grundtanke. I detta 
ramverk söks ett mer holistiskt perspektiv genom att ta hänsyn till den kritik som 
framkommit under åren och innefattar både social och teknisk styrning. Simons 
grundmodell brukar kännetecknas genom fyra typer av styrning som managers kan 
använda sig av. Tessier & Otley (2009) argumenterar att det inte är fråga om fyra 
typer av styrsystem utan det snarare syftar till fyra olika sätt som managers kan 
använda styrsystem. Samma styrsystem kan därmed användas på olika sätt och för 
olika ändamål.  

Ytterligare en modell som är ämnad att stimulera empiriska studier av organisationers 
totala styrpaket presenteras av Malmi & Brown (2008). Deras modell är en 
konceptuell typologi som delar in organisationers styrning i fem kategorier av 
styrsystem som tillsammans bildar ett styrpaket. Kategorierna som bygger modellen 
är planning controls, cybernetic controls, reward and compensation controls, 
administrative controls och culture controls. Deras modell skiljer sig från de tidigare 
ramverken som diskuterats genom att inte hantera frågor kring design och 
användning. Avsikten med modellen är att väcka frågor om styrpaketet och stimulera 
diskussion och empiriska studier av ett paket av styrsystem. Modellens kategorier kan 
anses generella, men är mer detaljerade än vad Alvesson & Kärreman (2004) 
klassificerar som socio-ideologisk och teknokratisk styrning. Socio-ideologisk 
styrning beskrivs i Malmi & Brown’s modell genom de kulturella styrsystemen, 
medan de teknokratiska beskrivs genom resterande kategorier. Malmi & Brown ger 
sammanfattat tre argument för att studera styrningen utifrån ett paket. (1) Styrsystem 
inte existerar i vakuum. (2) Effekten av styrsystem kan inte studeras utan att ta hänsyn 
till andra styrsystem i en bredare kontext. (3) Genom att förstå hur olika styrtyper 
påverkar varandra i ett paket medför det en ökad kunskap till hur styrsystem kan 
designas för att uppnå organisationens mål.  

Denna redogörelse mynnar ut i att tidigare forskning finner ett behov av att studera 
styrning ur ett holistiskt perspektiv. Men även att forskningen har tenderat att 
fokusera på en dominerande styrfunktion snarare än att se hur olika styrsystem 
inbördes relaterar till varandra (Alvesson & Kärreman, 2004; Malmi & Brown, 2008). 
Det har varit vanligt i studier inom management control att fokusera på formella, ofta 
redovisningsbaserade, styrsystem (Ferriera & Otley, 2009; Malmi & Brown, 2008; 
Simons, 1995). Vissa argumenterar även att dessa studier vilar på en cybernetisk 
tradition med antaganden om att olika ”element” i styrningen fungerar som ett system 
av planering, uppföljning, utvärdering och återföring för korrigering, och där systemet 
antas vara tight kopplat (Collier, 2005; Sandelin, 2008). Studier som har gjorts med 
ett paketperspektiv på styrning finner komplexa system som är, mer eller mindre, 
inbördes konsekventa och med beroende kopplingar mellan systemen (Abernethy & 
Chua, 1996; Alvesson & Kärreman, 2004; Kennedy & Widener, 2008; Mundy, 2010). 
Exempelvis finner Langfield-Smith (2008) att förtroende mellan aktörer kan vara ett 
komplement till maktstrukturer och andra styrsystem i det totala styrpaketet. Hennes 
studie visar att kultur och informell styrning kan vara en viktig del av det totala 
styrpaketet. Koppling mellan redovisningsbaserad styrning och socio-ideologisk 
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styrning är något som behöver mer forskning (Alvesson & Kärreman, 2004; Collier, 
2005; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008).  Vidare har Sandelin (2008) funnit att 
olika uppsättningar av styrpaketet kan ge likande resultat och antyder att det kan vara 
förklaring till tvetydiga resultat från situationsanpassade studier. Han argumenterar 
även för att studera styrpaketet utifrån krav och motstridiga intressen snarare än att 
bara identifiera ett styrpaket gentemot betingade faktorer. Fortsatta studier bör därför 
försöka se till funktionen med styrpaketet, men även se till hur paketet är internt 
konsekvent (Sandelin, 2008). Det råder ingen tvekan om att styrpaketet är komplext, 
att det består av en rad styrsystem och kontrollmekanismer, som alla är mer eller 
mindre intern relaterade och beroende av varandra och att dessa finns till för att 
hantera olika styr- och kontrollproblem. Men en genomgång av tidigare forskning har 
visat att det finns olika konceptuella skillnader och perspektiv på styrning och 
styrpaketet. 

2.2 Styrpaketet och konceptuella skillnader 
Malmi & Brown (2008) argumenterar för styrpaket som en sammanhängande helhet 
och redogör för två huvudteman av frågor vid forskning inom paketperspektivet. Den 
ena är hur styrpaketet är sammansatt, det vill säga vilka styrsystem och 
styrmekanismer som tillsammans bildar det totala styrpaketet inom en organisation. 
Den andra frågan berör styrpaketets interna relationer och hur olika styrsystem och 
styrmekanismer relaterar till varandra. Men detta väcker en diskussion om hur 
styrpaketet bör studeras. Det finns som tidigare nämnt ett antal konceptuella ramverk 
för att studera styrpaketet, men de är inte lämnade utan kritik. Simons (1995) 
redovisar explicit att hans ramverk levers of control (LOC) hanterar formella, 
informationsbaserade system. LOC får även kritik för att fokusera på högsta ledning 
(Ferriera & Otley, 2009). Ferriera & Otley (2005, 2009) ramverk är grundat i en 
systembaserad syn på organisationer och är ämnad att undersöka kombinationer av 
formella styrsystem och ignorerar mjukare, informella sätt att motivera och styra 
organisatoriskt beteende (Collier, 2005; Sandelin, 2008). Efter Tessier & Otley’s 
(2012) utveckling av levers of control ramverket innefattar det numer både sociala 
och teknisk styrning, men är fortfarande ett ramverk för att undersöka hur managers 
använder olika styrsystem och styrmekanismer för att rikta beteende. En modell som 
innehåller både informell och formell styrning är Malmi & Brown’s (2008) typologi. 
Malmi & Brown’s modell är ämnad att skapa just diskussion och stimulera empiriska 
studier, men kan inte användas för att studera kopplingar mellan styrsystem. Styrkan i 
deras modell ligger snarare dess bredd och möjlighet att identifiera styrpaketets 
sammansättning. Modellen kan därmed användas för att identifiera styrsystem, 
oavsett hur de används. Det är dock viktigt att notera att modellen kategoriserar 
styrning efter typ och därmed inte efter hur (eller om) de används i organisationer.  

En poäng som Malmi & Brown lyfter i konceptet med ett styrpaket, snarare än ett 
stort holistiskt styrsystem, är att olika styrsystem och kontrollmekanismer ofta 
introducerats av olika intressegrupper, vid olika tidpunkter och mot olika kontexter. 
Denna syn diskuteras vidare av Grabner & Moers (2013) som argumenterar för en 
konceptuell skillnad på synen av styrning som ett paket eller system. Diskussionen 
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berör tanken om styrningens design. Ett system anses här som medvetet designat där 
alla delar är avvägda med hänsyn till inbördes relationer. Enligt Grabner & Moers 
(2013) måste en diskussion om interaktion mellan styrsystem grundas i vad det totala 
systemet skall uppnå. I paket saknas bilden på en systemdesign och paketets olika 
delar kan tänkas ha uppkommit under olika perioder och av olika anledning. I detta 
fall, när det gäller styrpaketet, kan konceptet med ett system, snarare än ett paket, 
förklaras med att ett system är anpassat för att hantera ett specifikt kontrollproblem, 
medan ett paket är en samling av olika styrsystem och kontrollmekanismer i den 
totala styrmiljön (Grabner & Moers, 2013). Ett styrsystem kan enligt Grabner & 
Moers (2013) innehålla flera styr- och kontrollmekanismer, och det totala styrpaketet 
kan innehålla flera icke relaterade styrsystem som hanterar olika kontrollproblem. Om 
paketet är designat, eller blir omdesignat i sin helhet, med hänsyn till dess 
komponenter och dess ömsesidiga beroenden kommer de att bilda ett system (Grabner 
& Moers, 2013). Denna diskussion utesluter dock inte att flera styrsystem kan 
komplettera varandra, även om det inte från början är designade tillsammans.  

Grabner & Moers (2013) ställer upp vissa formella kriterier för vad som gör 
styrsystem till ömsesidigt beroende, substitut och komplement. Den formella 
bedömningen, om två styrmedel är ömsesidigt beroende, beskrivs som att nyttan av 
ett system, bestäms genom användning av ett annat system. När ett styrsystem 
bedömts som ömsesidigt beroende kan frågan ställas om de bör klassas som substitut 
eller som komplement. System är komplement när nyttan med systemet ökar när 
användningen av ett annat system ökar. System är substitut när nyttan med systemet 
minskar, när ett annat system används (Grabner & Moers, 2013). Det är viktigt att 
notera att beroenden är ömsesidiga och går åt båda håll. Denna diskussion grundar sig 
i en systembaserad ansats och där målet med systemet är den bästa konfigurationen.  

I denna studie använder vi oss dock endast av Grabner & Moers (2013) konceptuella 
diskussion om beroenden, substitut och komplement snarare än deras diskussion om 
en perfekt konfiguration av styrsystem. 

2.2.1 Skillnader och likheter i begreppen 
Efter denna genomgång av tidigare forskning förekommer många olika begrepp som 
kan kännas svåra att förstå och relatera till varandra. Av den anledningen presenteras 
här en kort sammanfattning av de mest relevanta begreppen såhär långt.  

Malmi & Brown (2008) för med sin typologi fram ett sätt att diskutera och 
klassificera styrsystem och styrmekanismer efter dess typ. Modellen tar därmed inte 
hänsyn till hur, eller ens om styrningen används, den utgör endast en mall för att 
stimulera diskussion och forskning genom att sätta samman olika styrtyper i en 
modell. Modellen som helhet sammanfattar styrpaketet som i sin tur består av fem 
kategorier av olika styrtyper, dessa kategorier innehåller olika styrsystem, som i sin 
tur består av olika styr- och kontrollmekanismer. Men Grabner & Moers (2013) 
argumenterar att styrning i organisationer oftast är riktad mot ett visst kontrollproblem 
och/eller uppsatta mål. Deras diskussion om styrsystem och styrpaketet skiljer sig 
därmed från Malmi & Brown som inte för en sådan diskussion i sin modell. När 
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Grabner & Moers diskuterar styrsystem åsyftas en sammansättning av olika 
styrsystem och styrmekanismer vilka kan vara av olika typ, exempelvis en 
uppsättning med budgetar, nyckeltal och värderingar, som tillsammans bildar ett 
styrsystem som ämnar styra och rikta beteende mot ett visst kontrollproblem. När 
Grabner & Moers diskuterar styrpaketet innebär det att en organisations styrpaket inte 
är enhetligt designat utan att det består utav en uppsättning styrsystem som är ämnade 
att behandla olika kontrollproblem samt att dessa styrsystem kan bestå av, ur Malmi 
& Brown’s modell, styrsystem och styrmekanismer av olika typer. För att ytterligare 
förtydliga så är ett styrsystem i Malmi & Brown’s modell en uppsättning av 
styrmekanismer av samma typ, exempelvis en uppsättning värderingar eller en 
samling av budgetar. Ur Grabner & Moers’ synsätt är ett styrsystem en uppsättning 
styrmekanismer, exempelvis en uppsättning med budget, nyckeltal och 
ansvarsbeskrivning, som är ämnad att rikta beteenden mot ett särskilt mål. 

I nästa kapitel redogörs för vad som kan klassificeras som styrsystem och 
styrmekanismer och vad som därmed ingår i styrpaketet. I slutet av nästa kapitel 
kommer vi återkomma till en diskussion och viktiga begrepp och hur dessa relaterar 
till varandra.  
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3 Styrpaketet  
I detta tredje kapitel beskrivs styrpaketet utifrån Malmi & Brown’s (2008) typologi. 
Vi börjar med en introduktion till styrpaketet och tillhörande definitioner för att 
vidare berätta om dess fem kategorier av styrsystem.  

3.1 Definition av styrning, styrsystem och styrpaketet 
En svårighet med att studera styrning är att definitionen på styrning och styrsystem är 
diffus4. I denna studie utgår vi från de definitioner som Malmi & Brown (2008) 
använder i sin artikel Management control systems as a package. För att definiera 
styrning och styrsystem argumenterar de för att se till vad som styrningen är ämnad 
att behandla. Om det är något marginellt som behandlas med enskilda rutiner, 
processer, regler eller värderingar kan dessa klassificeras som styr- och/eller 
kontrollmekanismer. Om problemet behandlas av ett komplett system, med flera 
kontrollmekanismer som exempelvis en uppsättning värderingar eller budgetar, bör 
det istället klassificeras som ett styrsystem. Ett styrsystem består således av en 
sammansättning av flera olika kontrollmekanismer som tillsammans används för att 
styra beteenden mot ett kontrollproblem. Begreppet styrpaket syftar till en samling av 
alla de styrmekanismer och styrsystem som återfinns inom en organisation. Med 
begreppet styrpaket följer även att det ofta finns flera olika styrsystem inom 
organisationen, samt att dessa styrsystem är införda för att rikta beteende mot olika 
kontrollproblem. En organisations totala styrning definieras därför inte som ett totalt 
system, utan som ett paket av olika styrsystem (Malmi & Brown, 2008). Genom att 
studera styrsystem i ett paket ges en bredare förståelse hur kombinationer av olika 
styrsystem verkar inom organisationers totala styrmiljö. 

Malmi & Brown (2008) lyfter genom sin typologi (figur 3.1) fram fem övergripande 
kategorier av styr- och kontrollmekanismer. Typologins fem kategorier av styrsystem 
bygger på antaganden om att styrning är något som utövas av managers för att 
försäkra sig om att medarbetares beteenden stämmer överens med organisationens 
mål och strategi (Malmi & Brown, 2008). Typologins fem övergripande 
styrkategorier är kulturella styrsystem, planeringssystem, cybernetisk styrsystem, 
belönings- och kompensationssystem och administrativ styrsystem. Överst i typologin 
återfinns kulturella styrsystem. Den mittersta delen av typologin är placerad i en 
tidsordning, från vänster till höger, där planering ligger till grund för den cybernetiska 
styrningen och slutligen följs upp med kompensations- och belöningssystem. I botten 
finner vi de administrativa styrsystem som skapar den struktur där övriga styrsystem 
styrmekanismer verkar. Följande kommer vi att gå djupare i modellen för att 
operationalisera de fem kategorierna till styrsystem och kontrollmekanismer som 
hjälp för att sedan söka en organisations styrpaket. Typologin är som tidigare nämnt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 För en genomgång av definitioner av MC och MCS rekommenderas Malmi & Brown 
(2008). 
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byggt utifrån en litteraturstudie och där kategorierna samlar de i litteraturen vanligt 
förekommande styrsystem och styrmekanismer. 

 
Figur 3.1 Malmi & Brown 2008 – Management control systems packages 

3.1.1 Planeringssystem 
Planning delas av Malmi & Brown (2008) upp i två delar, Long range planning och 
Action planning, med olika funktion och som sträcker sig över olika tidsperioder. 
Planering som syftar till kortare tidsperioder, action planning, innefattar mål och 
taktiska handlingar för den närmsta framtiden, upp till ett år, medan mål och 
handlingar för längre sikt, Long range planning, har en mer strategisk inriktning 
(Malmi & Brown, 2008). Kort och långsiktig planering är del av det totala styrpaketet 
då det används för att planera och rikta organisationens resurser och påverka 
beteenden hos organisationens medlemmar. I jämförelse sätter Merchant & van der 
Stede (2007) planering och budget som en del av finansiell styrning. Malmi & Brown 
(2008) delar dessa i sin modell då planering, som visserligen kan vara av finansiell 
karaktär, kan innefatta strategisk och organisatorisk planering med liten eller ingen 
finansiell koppling. Budget återfinns i Malmi & Brown’s (2008) modell som en del av 
den cybernetiska styrningen. 

Planeringssystem används för att forma mål för organisationens funktionella delar och 
på så sätt rikta beteenden och ansträngningar från organisationens medlemmar. Malmi 
& Brown (2008) uppmärksammar dock att planering kan användas dels för att planera 
framtida aktiviteter, men att planering även kan vara en process för att skapa 
engagemang hos medarbetaren (Flamholts, Das & Tsui, 1985; Malmi & Brown, 
2008). Planering av mål och handlingar sätter upp riktlinjer för vad som förväntas av 
medarbetaren och utgör standarder som används för utvärdering av prestationer. 
Därmed kan planering användas för att styra aktiviteter hos grupper och individer, 
inom och mellan enheter, för att rikta beteenden och handlingar mot önskade utfall 
(Flamholts, Das & Tsui, 1985; Malmi & Brown, 2008).  

Mer konkret kan det handla om att översätta strategiska mål till mer operativa mål och 
vidare olika aktiviteter och handlingar för att nå uppsatta organisatoriska mål. Dessa 
mål och planer kan vara taktiska och kortsiktiga handlingsplaner samt delmål av en 
mer långsiktig övergripande strategi. Vald strategi kan styra beslutssituationer vid val 
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mellan pris och kvalité, differentiering och fokusera, kundanpassning och 
standardisering. Styrsystem och styrmekanismer inom denna kategori kan ges uttryck 
i formell dokumentation för att styra både det strategiska och operativa arbetet, vad 
som skall göras och hur det skall genomföras, genom strategiformuleringar, produkt- 
och marknadsplaner, checklistor, aktivitets- och verksamhetsplaner.  

3.1.2 Cybernetiska styrsystem 
Cybernetiska system kan användas till att samla in, hantera och synliggöra 
information, som vidare kan användas för att rikta beteenden genom att ge personligt 
eller gruppbaserat ansvar att nå en given standard. Malmi & Brown (2008) hänvisar 
till Green & Welsh (1988) definition av cybernetisk styrning: “a process in which a 
feedback loop is represented by using standards of performance, measuring system 
performance, comparing that performance to standards, feeding back information 
about unwanted variances in the systems, and modifying the system’s comportment” 
(p. 289). Vidare har Malmi & Brown (2008) identifierat fyra grundläggande 
cybernetiska system som presenteras i deras modell; budget, finansiella mätsystem, 
icke-finansiella mätsystem och hybridsystem. Budget är ett centralt styrsystem i 
många organisationer och har många olika användningsområden, men används som 
styrsystem genom att planera accepterat beteende och utvärdera prestationer efter 
dessa planer (Malmi & Brown, 2008). En vanlig form av styrning är att ge anställda 
ansvar för finansiella resultat genom en samling av finansiella målsättningar, både 
från och utanför budgetsystemet, vilka kan följas upp genom det finansiella 
mätsystemet (Malmi & Brown, 2008). Icke-finansiella mått blir allt viktigare för 
organisationer och används för att komplettera finansiella mått och kan användas för 
att identifiera värdedrivare (Malmi & Brown, 2008). Hybridsystem, som är en 
blandning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal, har varit och är ett populärt 
sätt att styra beteende i organisationer (Malmi & Brown, 2008).  

Den cybernetiska styrningen och de underkategorier av styrsystem som Malmi & 
Brown (2008) finner är central i management accounting forskningen och har länge 
förknippats med styrning av organisationer (Simons, 1995). I litteraturen finns 
liknande definitioner i Performance Management Systems (PMS) (Ferreira & Otley, 
2009) och diagnostisk styrning (Simons, 1995). Ett exempel inom cybernetisk 
styrning är Balanced Scorecard, en form av hybridsystem, som har introducerats och 
utvecklats av Kaplan & Norton som en konsekvens och kritik mot en övervikt av 
finansiellt fokus och kortsiktighet.  

Konkret kan de olika styrsystemen (budget, finansiella mätsystem, icke-finansiella 
mätsystem och hybridsystem) inom den cybernetiska styrningen användas på olika 
sätt, men är ofta nära knutna till varandra. Styrsystemen kan användas som ren 
prestationsmätning och för utvärdering, men också som ett medel för att skapa dialog. 
Budget kan användas som rullande mellan åren med små justeringar eller att varje år 
byggas från noll. Finansiella mätsystem består ofta av en rad finansiella nyckeltal och 
viktiga indikatorer för verksamheten som exempelvis räntabilitet, soliditet, likviditet. 
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Icke-finansiella mätsystem kan vara viktiga indikatorer för värdedrivande faktorer 
som exempelvis nyttjandegrad, personalomsättning och kundnöjdhet. 

Simons (1995) argumenterade för en balans i styrningen, genom att skapa dynamiska 
spänningar mellan olika styrsystem och hur de används. Detta är värt att nämna då 
Malmi & Brown’s typologi endast kategoriserar styrning och inte berör hur den 
används. Simon visar att styrsystem, och framförallt att cybernetiska styrsystem, kan 
användas både diagnostiskt och interaktivt. Simons’ (1995) definition av diagnostisk 
styrning är i stort sett samma som ovan nämnda definition för cybernetisk styrning 
(Green & Welsh, 1988) och traditionell styrning beskrivs ofta genom liknande termer 
(Merchant, 2007; Simons, 1995). Formella system, som cybernetisk styrning, kan 
även användas av managers för att skapa dialog, rikta uppmärksamhet och på så sätt 
bryta rutiner och finna innovativa lösningar och framväxande strategier (Simons, 
1995). 

3.1.3 Belönings- och kompensationssystem 
Syftet med belönings- och kompensationssystem är att rikta individers och grupper av 
individers prestationer inom organisationen för att uppnå en kongruens till 
organisationens mål. Belöningssystem ska verka på ett sådant sätt att anställda får en 
högre motivation och belönas för organisationens önskade beteende (Bonner & 
Sprinkle, 2002). Kominis & Emmanuel (2007) lyfter fram tre saker som medarbetare 
måste veta om för att belöningssystem ska fungera och sedermera klassas som 
styrsystem genom att rikta beteende. (1) Målen ska vara tydliga och rimliga samt att 
medarbetare ska veta om vad som förväntas av dem. (2) Önskat beteende ska belönas, 
vilket kräver en välfungerande uppföljning. (3) Belöning som delas ut för önskat 
beteende och/eller uppnådda mål är önskvärd i en sådan skala att motivation skapas 
(Kominis & Emmanuel s.53, 2007).  

Att påverka beteende med belöningssystem kan ske genom tre olika principer; (1) 
genom att rikta prestationer mot ett önskat beteende; (2) genom uthållighet i hur länge 
individer förhåller sig till ett önskat beteende, samt; (3) genom intensitet för hur ofta 
önskade handlingar upprepas (Bonner & Sprinkle, 2002; Malmi & Brown, 2008). 
Belöningssystem är ofta kopplade till den cybernetiska styrningen, men kan även vara 
kopplad till andra typer av styrning (Malmi & Brown, 2008). Ett exempel på det 
senare kan vara att uppmuntra anställda att förhålla sig till företagets kultur. 
Belöningssystem behöver nödvändigtvis inte vara kopplade till monetära belöningar, 
utan kan uttryckas genom andra former där individen upplever en inre belöning 
(Malmi & Brown, 2008). 

3.1.4 Administrativa styrsystem 
Malmi & Brown (2008) delar upp administrativ styrning i tre olika typer: 
organisationsstruktur och design, maktstruktur samt policy och processer. Dessa 
styrsystem påverkar individer och grupper genom administrativ organisering, 
fördelning av arbetsuppgifter och makt inom organisationen genom regler och rutiner. 
Det sker genom att övervaka, göra anställda ansvariga i sitt arbete och utforma rutiner 
för vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende. Hur organisationen fysiskt är 
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designad/utformad kan skapa (och påverka) olika typer av relationer hos aktörer 
mellan olika delar i organisationen (Abernethy & Chua, 1996; Malmi & Brown, 
2008). Designen som verktyg är av den anledningen ett styrsystem som verkar mellan 
funktioner inom organisationen. För att designen ska kunna ses som ett styrsystem 
krävs att det är något som managers kan påverka. Om de inte kan påverka designen 
blir den istället en kontextuell faktor och i den bemärkelsen inget styrsystem (Malmi 
& Brown, 2008). Att styra och planera över organisationens struktur kan vara ett 
effektivt sätt att fördela arbetsuppgifter inom organisationen, men den organisatoriska 
strukturen och maktstrukturen behöver inte vara densamma. En organisations 
makthierarki syftar till vem som har den formella makten att fatta beslut (Malmi & 
Brown, 2008). Makten kan uttrycka sig både vertikalt och horisontellt och verka för 
att föra olika funktioner närmare varandra. De kan handla om att fatta beslut om 
deadlines möten eller skapa agendor. Att arbeta med processer och rutiner handlar om 
att sätta upp ramar som organisationens anställda att verka inom (Malmi & Brown, 
2008). Det innefattar hur man standardiserar arbetsuppgifter för att önskat beteende 
ska uppstå, likväl synliggör det även oönskat beteende (Macintosh & Draft, 1987). 
Exempel kan vara handlingsplaner eller rutinbeskrivningar för hur olika processer 
inom organisationen skall utföras. Att arbeta med processer används för att förebygga 
oönskat beteende. Regelverk och policys skapar ett ramverk för organisationens 
anställda. Dessa kan vara hur du fysiskt handlar i rutinarbetsuppgifter, men kan även 
innefatta exempelvis codes of conduct, som i ett formellt dokument beskriver önskat 
och oönskat uppförande och vilket beteende som accepteras eller inte accepteras av 
organisationen. Andra typer av policy dokument kan beröra exempelvis kvalité och 
miljö. 

3.1.5 Kulturella styrsystem 
Malmi & Brown (2008) har placerat kulturell styrning överst i sin typologi. 
Organisationskultur är en form styrning som genomsyrar organisationen och påverkar 
anställda i olika nivåer i organisationen. Organisationskultur tar lång tid att förändra 
och för påverkansförsök att ge effekter. Peters & Waterman (1984) använder 
organisationskultur som en faktor till framgång. Kultur kan identifieras i flera olika 
nivåer i samhället och i företag (Dent, 1991). Kulturer skapar normer för vad som är 
önskat och oönskat beteende inom organisationer (Dent 1991; Malmi & Brown, 2008; 
Merchant & Van der Stede, 2007). Kulturella styrsystem kan användas för att skapa 
värdegrunder (Simons, 1995) och tillhörighet (Ouchi, 1979) i organisationer genom 
att arbeta med olika former av verktyg för att förmedla ideologier, exempelvis genom 
symboler (Jacobsen & Thorsvik, 2008), ritualer (Kunda, 1992; Jacobsen & Thorsvik, 
2008) och normer (Merchant & Van der Stede, 2007).  

Malmi & Brown (2008) presenterar i sin modell tre olika typer av kulturell styrning; 
värdebaserad styrning, symbolbaserad styrning och klanstyrning. Simons (1995) 
beskrev värdebaserad kulturstyrning som ett trossystem. Managers arbetar för att 
kommunicera de värderingar och normer som är önskade i organisationen. Malmi & 
Brown (2008) identifierar tre olika sätt man kan påverka värderingar för att förändra 
beteende inom organisationen. (1) Managers kan arbeta för att anställa personers vars 
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värderingar överensstämmer med organisationens normer och värderingar (Bergström 
& Knights, 2006; Alvesson och Kärreman, 2004; Jannesson och Skoog, 2013). (2) 
Managers kan arbeta med att förändra en individs värderingar så att de 
överensstämmer med organisationens mål (Alvesson och Kärreman, 2004; Kunda, 
1992). (3) Managers kan även arbeta med att ha uttalade värderingar från 
organisationen, som de anställda ska förhålla sig till även om de inte håller med om 
dem (Kunda, 1992). Symbolisk styrning är framträdande i hur kontorslandskap är 
byggda, om det finns speciella klädkoder att förhålla sig till, men även teknik, 
språkbruk och hur man för sig (Malmi & Brown, 2008). Managers kan arbeta med att 
styra beteende genom symboler. Dessa kan yttra sig i synliga intryck genom 
artefakter, men även i tal och genom hur individer för sig och passar in i sociala 
kontexter (Jackall, 1988; Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det tredje övergripande 
systemet inom kulturella system är klanstyrning. Klanstyrning ger sig ofta i utryck 
genom ceremonier och ritualer. Dessa klaner bildas ofta som undergrupper inom 
organisationer, vilka ibland kallas för subkulturer (Malmi & Brown, 2008). En 
socialiseringsprocess skapas där individen formas för att passa in i klanen. Det finns 
olika typer av klantillhörigheter och klaner bildas ofta efter profession eller intresse 
(Malmi & Brown 2008). 

3.2 Typologins terminologi och begreppshierarki 
Som presenterats i arbetets första kapitel kommer vi att använda oss av Malmi & 
Brown’s typologi, deras terminologi och deras logik, för att söka och kategorisera en 
organisations styrpaket. Deras modell samlar olika typer av styrning och grupperar 
dessa efter denna i olika kategorier. Som tidigare nämnt är denna uppdelning av 
praktiska och pedagogiska själ och samlar den vanligt förekommande styrningen 
inom litteraturen. Styrpaket är det begrepp som är övergripande i modellen och överst 
i en begreppshierarki och omfamnar all den styrning som finns inom en organisation. 
I modellen presenteras fem övergripande kategorier där styrningen klassificerats efter 
typ, därav begreppet styrtyper som bland annat nämns i uppsatsens titel. Dessa 
styrkategorier innehåller olika styrsystem, dessa styrsystem består av flera 
styrmekanismer som är satta i system att fungera tillsammans. Ofta används även 
begreppet kontrollmekanism, vi ser dessa begrepp som synonymer, men i uppsatsen 
kommer vi att i huvudsak att förhålla oss till det liknande begreppet styrmekanism när 
vi syftar till enskilda värderingar, regler, rutiner, budgetar och så vidare.  

Sammanfattningsvis är styrmekanism det lägsta begreppet i modellens 
begreppshierarki. Om styrmekanismer sätts i system att fungera tillsammans bildar 
dessa ett styrsystem som är nästa begrepp i hierarkin. I modellen kategoriseras 
styrsystemen efter typ i vad vi kallar styrkategorier (ibland även kallade styrtyper). 
Styrkategorier bildar därmed ytterligare ett begrepp i hierarkin och kan vara 
exempelvis planeringssystem som innefattar långsiktiga styrsystem och kortsiktiga 
styrsystem. Högst upp i hierarkin summeras styrkategorierna i styrpaketet. Ovan 
genomgång har gett oss ett verktyg och en terminologi för att söka styrpaketet men 
som nu behöver kompletteras med teorier om kopplingar. 
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4 Kopplingar 
I detta kapitel behandlas kopplingar. Inledningsvis presenteras hur styrpaketet kan 
ses utifrån en traditionell syn på kopplingar, sedan presenteras lösa kopplingar och 
löst kopplade system. Avslutningsvis diskuteras hur löst kopplade system kan 
användas för att studera styrpaketet. 

4.1 Traditionell syn på kopplingar 
Att studera och tala om kopplingar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning är inget 
nytt. Även om det finns ett nyligen uppmärksammat behov av att studera kopplingar i 
styrpaketet, har det länge funnits både studier och teorier om tight kopplade system. I 
Malmi & Brown’s (2008) typologi presenteras den i forskningen mest förekommande 
styrningen genom skilda kategorier. Mellan dessa kategorier finns vissa generiska 
skillnader. Överst i typologin presenteras kulturella styrsystem, det är en styrkategori 
som genomsyrar organisationen och ger en kontextuell ram för andra styrsystem att 
verka inom, men som samtidigt är en kategori av styrsystem som tar lång tid att 
förändra (Malmi & Brown, 2008). I mitten av modellen återfinns planeringssystem, 
cybernetiska styrsystem samt belönings- och kompensationssystem. Mellan dessa 
antas en tight koppling i dagens organisationer, där kopplingen följer en 
tidsdimension, från vänster till höger (Malmi & Browns, 2008). Styrsystemen inom 
dessa kategorier är ofta designade att användas tillsammans, planeringen bryts ned till 
mål och delmål, dessa operationaliseras genom budget och nyckeltal. Prestationer 
ställs gentemot standard genom återkoppling med eventuella belönings- och 
kompensationssystem. På botten i modellen finns administrativa styrsystem (den 
formella strukturen, makthierarkier, policys och processer) som bygger den struktur 
där planering, cybernetik, belöning och kompensationssystemen fungerar och används 
(Malmi & Browns, 2008). Genom ekonomi- och verksamhetsstyrning kan traditionellt 
sett olika typer av styrning tillsammans skapa en effektiv styrning. Denna traditionella 
bild av styrning och av designen av den följer av en systembaserad syn på styrning 
och på styrsystem. Exempelvis kan en viss organisationsstruktur och 
ansvarsfördelning kopplas med planering, uppföljning och belöning för att bygga 
ramar för anställda och rikta beteende mot organisationens mål. Ur detta synsätt 
byggs styrningen utifrån rationella grunder och där styr- och kontrollmekanismer av 
olika slag kombineras för att skapa en effektiv styrning. Cybernetiska system, som är 
en stor och viktig del av styrningen i många företag och organisationer, bildar enligt 
definitionen ett system där utfall ställs emot standard. Men det finns konkurrerande 
synsätt och inte minst visar de generiska skillnaderna mellan styrtyper att det är svårt 
att designa effektiv styrning.  

Som bland annat Collier (2005) konstaterade behövs mer forskning som tar hänsyn 
till både socio-ideologisk och formell styrning till skillnad från att bara studera den 
senare. Alvesson & Kärreman (2004) identifierade även att socio-ideologisk och 
teknokratisk styrning kan vara nära sammankopplad. De ”klumpar ihop” den 
studerade organisationens styrsystem i två kategorier och finner att formella 
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styrsystem skapar vägar för mer informell styrning. I denna studie går vi till en mer 
detaljerad nivå. Vi söker vilka styrsystem och vilka styr- och kontrollmekanismer som 
går att identifiera i det totala styrpaketet, samt hur olika styrtyper är kopplade. Delar 
av styrningen kan vara helt åtskild från andra delar, eller, där en koppling kan 
identifieras, bedömas som lös eller tight. Mycket talar även för att styrpaketet 
samtidigt består av flera olika kopplingar. Som vi återkommer till senare kan det 
finnas fördelar med ett löst kopplat system, som i teorin kan ge minskade konflikter 
och lättare anpassning till interna och externa förändringar (Orton & Weick, 1990). 
Här näst kommer vi att presentera konceptet loose couplings samt hur det kan 
anpassas till styrpaketet.  

4.2 Lösa kopplingar och löst kopplade system 
Couplings, som framförallt har diskuterats inom organisationsfåran, beskrevs av 
Weick (1976) genom loose couplings och loosely coupled systems, där kopplingar 
definieras som loosely coupled, tightly coupled eller decoupled. Teorin är 
uppkommen som ett komplement till rationella förklaringsmodeller över hur 
organisationer verkar. Weick (1976) för ett resonemang om att organisationer ofta ses 
utifrån ett rationellt perspektiv där: ”… organization does what it does because of 
plans, intentional selection of means that get the organization to agree upon goals, and 
all of this is accomplished by such rationalized procedures…” (s.1). Men han tillägger 
även att det sällan ser ut så i verkligheten. En systembeskrivning enligt teorin om lösa 
kopplingar utmanar bilden av att organisationer är sammansatta av tätt kopplade 
element som hålls samman av tekniska beroenden och formella strukturer (Hallet & 
Ventresca, 2006). I denna studie används teorin om lösa kopplingar på en 
organisations styrpaket. Styrkan i att se och studera styrpaketet genom lösa 
kopplingar är att finna andra förklaringar om styrpaketets uppbyggnad och funktion 
än vad enbart rationella förklaringsmodeller kan ge. Som framkommit tidigare i 
arbetet har forskning inom management accounting och styrpaketet ofta haft en 
systembaserad ansats (Collier, 2005; Sandelin, 2008), men också att styrpaketet ofta 
består av flera styrsystem, införda vid olika tillfällen och av olika personer (Ferriera 
& Otley, 2009; Grabner & Moers, 2013; Malmi & Brown, 2008). Det finns anledning 
att tro att styrpaket inte bör ses som ett helt system, som är tight sammansatt på 
rationella grunder, utan snarare bör ses som ett paket sammansatt av olika styrtyper 
och som samtidigt kan visa på både lösa och tighta kopplingar och i viss mån även 
frikopplingar mellan dess olika delar och styrtyper. Det är mellan olika styrtyper som 
kopplingar kan studeras. Kopplingarnas typ och styrka kan avgöras genom att studera 
hur olika styr- och kontrollmekanismer (element5) från olika delar av styrpaketet kan 
kopplas mellan varandra. I studien bildar styrpaketet vårt studieobjekt, de olika 
styrtyperna (styrkategorier) bildar teorins olika system, mellan vilka kopplingar 
studeras, och de identifierade styr- och kontrollmekanismerna motsvarar vad som i 
teorin benämns som element. Det är dock viktigt att påpeka att ett styrpaket som 
samtidigt visar på lösa, tighta och frikopplingar ändå kan fungera väl. Olika delar av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Inom teorin för loose couplings är system uppbyggda av element 
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styrpaketet kan vara ämnade att hantera olika kontrollproblem och det kan finnas 
anledning att hålla dessa delar av styrningen frikopplade från varandra inom 
styrpaketet.  

Löst kopplade system kan som tillstånd anses som både tillfredsställande och icke 
tillfredställande. Tidigare forskning har noterat att löst kopplade system kan ge 
minskade konflikter, då löst kopplade system i sin natur inte behöver stämma överens, 
integreras eller anpassas till varandra (Orton & Weick, 1990). Löst kopplade system, 
till skillnad från tight kopplade, kan även antas ha fler internt oberoende element som 
enskilt kan anpassas mot nya kontextuella förutsättningar, utan att påverka resterande 
delar av systemet (Weick, 1976). Löst kopplade system kan därmed anpassa sig 
lättare och snabbare än tight kopplade system till interna och externa förändringar.  
När löst kopplade system inte är önskvärt kan ökat fokus från ledning, eller skapandet 
av gemensamma värderingar, agera ”klister” mellan system (Orton & Weick, 1990).  

Weick (1976) argumenterar i sin artikel för att lösa kopplingar (loose couplings som 
modell/teori) inte utgör en normativ modell, utan är snarare ett analytiskt verktyg för 
att studera kopplingar inom och mellan system eller organisationer, när rationella 
modeller inte räcker till (Lutz, 1982; Weick, 1976). För det andra skall lösa 
kopplingar ses som en process, det vill säga att det är någonting som fortgår och 
vidhålls av och mellan system (Hallet & Ventresca, 2006; Orton & Weick, 1990; 
Weick, 1976). Med konceptet följer därmed antaganden om att lösa kopplingar är 
något organisationer gör och inte har (Orton & Weick, 1990).  Hallet & Ventresca 
(2006) använder i sin artikel konceptet för att studera införandet av byråkrati i en 
gruva under 50-talets USA, där den gamla informella strukturen och dess aktörer 
aktivt kämpar emot den nya byråkratiskt formella strukturen och dess managers. Det 
skapades där en kompromiss där aktörerna i de olika systemen upprätthåller en lös 
koppling mellan vissa delar av den nya byråkratin och arbetet i praktiken. Weick 
varnaräven för att respondenter, vid studier om kopplingar, kommer att berätta om det 
de känner till, det som är tight kopplat, och inte om det som kan ses som löst kopplat 
eller frikopplat (Weick, 1976). Det krävs därmed en metod som tar hänsyn till 
kontexten, och att svaren kring kopplingar ligger i vad man finner, men också i vad 
man inte finner (Weick, 1976).  

4.3 Centrala begrepp 
Loose couplings och loosely coupled systems har som begrepp olika betydelse 
beroende på hur de används. Det kan syfta till ett koncept, en teori eller till specifik 
typ av koppling mellan variabler eller system. Ovan har vi presenterat lösa kopplingar 
och löst kopplade system som ett koncept och vad det kan karaktäriseras av. Om vi 
istället ser till hur teorin kan användas, kan lösa kopplingar studeras mellan enskilda 
variabler, medan löst kopplade system studeras mellan olika system eller delar av en 
organisation. Dessa kan i sin tur bestå av flera olika variabler, som i teorin kallas för 
element, mellan vilka kopplingar uppstår. Teorin kan därmed användas dels för att 
studera enskilda variabler, utan att lägga vikt vid om de ingår i ett system eller inte, 
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men det är ofta hela system (löst kopplade system) som studeras. Även i denna studie 
är det senare gällande.  

När kopplingen mellan två system studeras måste dess inneboende element först 
identifieras. Dessa element är systemens inbördes beståndsdelar. Inom organisationer 
kan systemen som studeras vara administration och utbildning, subgrupperingar och 
enheter, mellan funktioner, mellan hierarkiska nivåer, eller mellan intention och 
handling (Orton & Weick, 1990). Weick (1976) ger exempel på element som kan 
koppas i system. (1) Dels i en organisations tekniska kärna och (2) dels inom dess 
administration. I det första exemplet är kopplingen uppgiftsorienterad och elementen 
kan bestå av teknologi, arbetsuppgifter, roller, områden och personer. I det andra 
exemplet, där kopplingen kan sökas genom makt och hierarki, kan elementen bestå av 
positioner, kontor, ansvar, möjligheter, belöningar och sanktioner (1976, s.4). Andra 
typer av element kan även vara kopplade till en tidsdimension, vad som hände igår 
kan vara löst eller tight kopplat till vad som händer i morgon. Kopplingar kan därmed 
studeras mellan hierarkiska positioner, exempelvis mellan ledning och mellanchefer, 
eller som i Weick’s (1976) eget exempel, mellan administration och klassrum i 
skolan. Konceptet kan därmed användas för att studera kopplingar mellan olika typer 
av element, men att elementen måste vara väl definierade. Weick (1976) nämner att 
det kan vara svårt att specificera rätt element, att element kan träda fram och 
försvinna över tid, och att det i sig är en del av lösa kopplingars natur. Weick 
beskriver lösa kopplingar mellan element som: “[two elements can be] attached, but 
that each retain some identity separateness and that their attachment may by 
circumscribed, infrequent, weak in its mutual affects, unimportant, and/or slow to 
respond” (1976, s.3). 

Sammanfattningsvis kan löst kopplade system användas för att studera hur två olika 
system (eller enheter i organisationer) är kopplade till varandra och ger ett alternativt 
perspektiv gentemot att använda rationella modeller över hur system eller 
organisationer hänger samman. Genom att använda löst kopplade system som en 
analysmodell kan olika system (eller enheter) ses som ett antal element. Vissa av 
dessa element kan antas vara gemensamma för de enskilda systemen (eller enheterna), 
där systemen därmed är knutna till varandra, men samtidigt behåller sin egen identitet 
och bevis på fysisk eller logisk avskildhet (Weick, 1976). Hur väl två system hänger 
samman, och hur lös eller tight kopplingen är, beskrivs av aktiviteten mellan 
elementen i systemen, frekvensen på aktiviteterna och hur viktiga elementen kan 
anses vara i förhållande till andra element i systemen (Orton & Weick, 1990; Weick, 
1976). Kopplingens typ kan på ett förenklat plan ses som en skala från löst kopplad i 
ena änden och tight kopplad i andra. För att ge teorin mer rättvisa krävs dock en 
djupare beskrivning av kopplingarna. Nedan följer de definitioner för lösa kopplingar, 
tight kopplingar och frikopplingar som vi använder oss av i studien.  

4.3.1 Tighta kopplingar 
Tight kopplade system har komponenter som inte agerar oberoende av varandra 
(Orton & Weick, 1990). För att förhålla tight kopplade system till vår studie avgränsar 
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vi oss till att se hur styrtypernas inneboende styrmekanismer verkar i förhållande till 
varandra. I styrpaketet kan styrningen vara väl designad, olika styr- och 
kontrollmekanismer är valda med hänsyn till ömsesidigt beroende och är enligt teorin 
tight kopplade. En tight koppling definieras som kontinuerligt återkommande, att 
koppling mellan styrmekanismerna sker genom en jämn frekvens på ett systematiskt 
vis. Tighta kopplingar är det traditionella sättet att bygga organisationer med ett mål 
att skapa ett system med en perfekt konfiguration ämnad att kontrollera beteende och 
att organisationens mål förverkligas. Vid tighta kopplingar är även tidsordning en 
väsentlig faktor. När ett styrsystem används och samtidigt leder det till en tydlig 
effekt i ett annat styrsystem, kan det tyda på en tight koppling. Om kopplingen mellan 
systemen anses viktig, till exempel om ett styrsystem bygger på och avgörs av ett 
annat styrsystem är dessa tight kopplade.  

4.3.2 Lösa kopplingar 
Som beskrivits ovan kan löst kopplade system, till skillnad från tight kopplade, antas 
ha fler internt oberoende element som enskilt kan anpassas mot nya kontextuella 
förutsättningar, utan att påverka resterande delar av systemet (Weick, 1976). Om 
systemet bara delar ett fåtal variabler eller att variablerna är svagt sammansatta är det 
ett löst kopplat system. Inom styrpaketet innebär lösa kopplingar att vissa 
styrmekanismer från olika styrtyper kan visa oberoende sinsemellan, medan andra 
styrmekanismer inom samma styrtyper kan visa på beroenden. De kopplingar som 
kan identifieras mellan två system (styrtyper) kan beskrivas som det klister som håller 
dem samman och gör att systemen kan reagera på varandra men ändå behålla en egen 
identitet och viss avskildhet. Att system är löst kopplade betyder att det finns 
kopplingar mellan dem, men att kopplingen kan vara lågfrekvent, svag, oviktig, 
långsamma och att det kan vara några få element som är kopplade medan andra inte är 
det. Att en koppling inte är frekvent gör att lösa kopplingar mellan system kan 
identifieras genom samverkande delar, men att delarna varierar i antal, typ och styrka 
i deras ömsesidiga beroende. Frekvensen kan bland annat bedömas av managers 
fokusering av olika styrsystem. Om styrsystemens funktions försvinner när managers 
byter fokusområde kan systemen då antas vara löst kopplade. Det faktum att element 
är sammankopplade, i övrigt separat system, men behåller en orsak/verkan relation är 
något som fångas och ryms inom definitionen för lösa kopplingar. 

4.3.3 Frikopplingar 
Weick (1976) definierar frikopplade system som att det finns en särprägel hos ett 
system och att det inte reagerar på förändringar och användning av andra system. En 
frikoppling är när det av naturliga skäl inte finns några gemensamma variabler eller 
när managers medvetet håller isär styrsystem för olika kontrollproblem. Ett frikopplat 
system har element som är oberoende av element i andra system. I organisationer kan 
det även finnas kontrollproblem som anses viktigare än andra, att styrningen 
prioriteras olika och att vissa delar av styrpaketet blir underordnade och därmed kan 
anses löst kopplade. Att styrsystem inom styrpaketet kan ha uppkommit under olika 
tidsperioder och av olika skäl, kan i praktiken innebära att en organisations styrsystem 
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till viss del har implementerats av en ägare eller koncern, medan andra styrsystem har 
implementerats av en nuvarande ledning. Styrsystem kan av den anledningen vara 
mer eller mindre aktuella och kan avsiktligt (eller oavsiktligt) hållas frikopplade av 
den stundande ledningen. 

4.4 Kopplingar i styrpaketet 
I vår studie använder vi oss av idén om löst kopplade system som analysverktyg för 
att studera kopplingar inom styrpaketet hos en organisation. Men teorin för med sig 
en uppsättning med nya begrepp som måste sättas i relation till den begreppsapparat 
som redan presenterats tidigare i studien. I teorin för löst kopplade system väljs ett 
studieobjekt ut, inom organisationsforskningen är det ofta en viss organisation, 
exempelvis en skola. Vidare kan de system som studeras inom 
organisationsforskningen bestå av olika enheter eller hierarkiska nivåer. I denna 
studie är det styrpaketet som är det valda studieobjektet, medan systemen i vår studie 
utgörs av olika styrtyper, som i Malmi & Brown’s typologi beskrivs som 
styrkategorier. Typologins olika kategorier består av styrsystem, styrmekanismer och 
kontrollmekanismer, där de sistnämnda bildar de element mellan vilka kopplingarna 
skapas. Sammanfattningsvis, när de två teorierna läggs samman, kan element inom ett 
och samma system vara nyckeltal och budget, som båda faller in under styrkategorin 
(och styrtypen) diagnostisk styrning. Element ur olika styrtyper kan vara nyckeltal 
och värderingar. Styrtyperna cybernetiska styrsystem och kulturella styrsystem kan i 
vår studie ses som olika system, mellan vilka kopplingar kan studeras. Kopplingar 
som löst kopplade, tight kopplade och frikopplade (Orton & Weick, 1990) kan även 
jämföras med diskussionen om ömsesidigt beroende, substitut och komplement 
(Grabner & Moers, 2013). Både Grabner & Moers (2013) och Orton & Weick (1990) 
argumenterar för att kopplingar, där dessa går att identifiera, måste antas ett 
ömsesidigt beroende, där kopplingen mellan systemen och berörda element går åt 
båda håll. Inom löst kopplade system kan det även antas att system och berörda 
element kan verka som komplement eller substitut till varandra. Men där en 
frikoppling kan identifieras kan det även antas att systemen och elementen är 
substitut, att de är frikopplade men används sekventiellt mot samma mål. 

När ett objekt (styrpaketet) är valt och när system (styrtyper) och element 
(mekanismer) är identifierade är det dags att söka efter kopplingar för att sedan 
bedöma kopplingarnas typ. Kopplingar mellan elementen kan identifieras genom dess 
aktiviteter, frekvens på aktiviteterna, hur snabbt eller långsamt elementen svarar på 
förändringar mellan varandra samt hur viktiga elementen är i förhållande till andra 
element inom systemen (Orton & Weick, 1990). Konkret kan aktiviteter bestå av 
managers fokusering av ett styrsystem, ett arbetsmoment, av återkommande möten, 
genom systematisk budgetprocess eller genom uppföljningar av nyckeltal. En annan 
konkret faktor är frekvensen för elementen. Exempelvis kan uppföljning av nyckeltal 
ske både genom en jämn frekvens i återkommande aktiviteter, men kan även följas på 
ett osystematiskt vis. När det kommer till ett styrsystemens relativa vikt gentemot 
varandra avgörs kopplingen till stor del av hur viktigt elementet är som kopplas. 
Exempelvis kan en koppling mellan ansvarsfördelning och bonus vara en oviktig 
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koppling i jämförelse med bonusens utfall och prestationsmätningen vid bedömningen 
av kopplingens styrka, även om bonusprogrammet riktar sig till enskilda befattningar. 
En viktig faktor för kopplingar utgörs av koppling mellan styrsystem över tid, som 
tidigare nämnt, vad som hände igår kan vara löst eller tight kopplat till vad som 
händer i morgon.  

Hittills i arbetet har vi gått igenom studiens syfte och de teorier som ligger till grund 
för studiens genomförande. I nästkommande kapitel kommer vi att redogöra för de 
metodologiska val fört studien framåt. Vi kommer även beskriva hur vi avser att 
analysera det insamlade materialet. 
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5 Metod 
Kapitlet behandlar de metodologiska val som studien grundar sig på. Vidare 
beskriver vi förutsättningar för studien och hur studien är genomförd. Kapitlet 
avslutas med en metodreflektion. 

5.1 Metodologiska val 
Som konstaterats i tidigare kapitel finns lite teori om hur organisationers styrpaket ser 
ut och hur dess olika delar är relaterade till varandra, vilket därmed utgör ett intressant 
område för vidare forskning (Alvesson & Kärreman, 2004; Chenhall, 2003; Collier, 
2005; Malmi & Brown, 2008; Sandelin, 2008). Ur det perspektivet är området därmed 
relativt outforskat och i behov av mer djupgående kvalitativa studier för att öka vår 
förståelse av ämnet (Sandelin, 2008). För att bidra till förståelsen om styrpaketet, dess 
sammansättning och hur dess olika delar är sammankopplade är det också lämpligt 
med en fallstudie hos en enskild organisation (Mundy, 2010). Men för att besvara 
studiens syfte krävs först att fallföretagets olika styrsystem identifieras. För att 
kartlägga styrpaket finner vi det lämpligt att genomföra intervjuer för att synliggöra 
de olika styrsystemen inom organisationen. Valet av att genomföra en kvalitativ 
studie ligger delvis i att det vi benämner som styrsystem i akademin inte alltid är 
synligt, eller medvetet, för de anställda inom organisationen (Jannesson & Skoog, 
2013). Av den anledningen blir det nödvändigt att ställa frågor på ett sådant sätt att 
respondenten själv ska kan identifiera styrningen. Vi beslutade därför att genomföra 
studien med en kvalitativ ansats, där vi samlar information genom semistrukturerade 
intervjuer, observationer och styrdokument hos en enskild organisation.  

Att studera det totala styrpaketet kan ses som utmanande då det ofta kan vara stort och 
komplext. För att studera styrpaketet bör man välja en liten organisation då styrningen 
är lättare att överskåda (Collier, 2005). Organisationen måste dock vara tillräckligt 
stor för det ska finnas formell styrning. För att svara på studiens syfte kommer vi att 
använda oss av Malmi & Brown’s (2008) typologi som ett ramverk för att finna och 
lista styrmiljöns olika styr- och kontrollmekanismer. Typologi är resultatet av en 
litteraturgenomgång av forskning inom management accounting och management 
accounting systems. Vi kommer att använda oss av deras typologi, med dess fem 
kategorier, som stöd för att rikta fokus och vid framtagningen av relevanta frågor som 
kan användas vid intervjuer. Typologins kategorier kan även användas som 
övergripande teman vid analys av det insamlade datamaterialet och vidare som en ram 
för presentation av identifierade styrsystem och kopplingar. Vi kommer att genomföra 
en innehållsanalys av insamlad data, i form av dokument, nedtecknade observationer 
och intervjumaterial, för att sedan koda och kategorisera identifierade styrsystem. I 
vårt fall används Malmi & Brown’s (2008) typologi för att synliggöra den styrning 
som finns inom fallföretaget. Efter att vi identifierat organisationens styrpaket 
fokuseras studien på att undersöka kopplingar mellan fallföretagets styrsystem. Vi 
analyserar även data för att få fram fallföretagets underliggande styrproblem. Detta 
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gör för att få en djupare förståelse i vilka behov av styrning som finns i fallföretaget 
och för att hjälpa oss att synliggöra företagets styrning. Kopplingar undersöks sedan 
och definieras som tighta, lösa eller frikopplade (Orton & Weick, 1990). 
Analysprocessen beskrivs utförligt senare i detta kapitel under rubriken 
analysprocessen. Men innan det presenteras fallföretaget och processen för insamling 
av empiriskt material. 

5.2 Urval 
För att genomföra undersökningen krävdes en organisation som var tillräckligt stor 
för att det skulle förekomma formella styrsystem, men ändå inte större och mer 
komplext än att styrningen var överskådlig. Efter ett inledande möte med CFO i 
organisationen ansåg vi att organisationen uppfyllde dessa kriterier och därmed är ett 
lämpligt fallföretag för att studera styrpaketet och dess kopplingar. Vi presenterade 
vår uppsatsidé och fick ett gott gensvar. Tillsammans med CFO har vi gemensamt 
valt ut lämpliga respondenter ur olika funktioner och hierarkiska nivåer. Under 
urvalsprocessen har vi försökt att täcka fallföretagets olika områden och nivåer där 
styrning ger sig i uttryck och där det arbetas med att förmedla styrning i 
organisationen. Under intervjuerna har vi talat med personer ur flera hierarkiska 
nivåer, från VD ner till produktionsledare. Valet av fallföretag och respondenter kan 
ses som ett teoretiskt urval där respondenter valts utifrån teoretiska kriterier för att 
svara på studiens syfte (Corbin & Strauss, 1990). 

5.3 Fallföretaget 
Fallföretaget presenteras i studien utan namn. Studien utfördes på en fabrik inom 
tillverkningsindustrin med cirka 110 anställda. Industrin har funnits på samma 
geografiska plats i cirka 110 år. Sedan 10 år ingår fallföretaget i en global koncern. 
Det är ett producerande företag som verkar genom att förädla pappersprodukter. 
Koncernen har en lågkostnadsstrategi globalt sett, men i Sverige fokuserar 
fallföretaget även till stor del på kundanpassning, specialisering och innovation. I 
koncernen arbetar cirka 25 700 anställda och har produktion i 30 länder. I studien 
används omskrivningar och förkortningar av yrkestitlar. Respondenterna har sina 
positioner lokalt i fabriken och inte i den globala koncernen. VD är verkställande 
direktör (Managing Director), CFO är ekonomichef, HR har hand om personalfrågor, 
PC är produktionschef och ansvarar för produktionen. PL är produktionsledare och 
ansvarar för produktionen under ett skift. Den operativa personalen på golvet 
benämns ofta i intervjuerna som pappersarbetare, operatörer eller operativ personal. 

5.4 Intervjuerna 
Insamlingen av empiriskt material har i studien huvudsakligen samlats in genom 
intervjuer.  Vi har arbetat med semistrukturerade intervjuer där respondenterna själva 
ska kunna återberätta vilken styrning organisationen använder sig av och hur arbetet 
går till. Mundy (2010) menar att en sådan forskningsdesign ger insikt i hur styrsystem 
används och därmed hur de kopplas till ledningens planering. Malmi & Brown (2008) 
och Ferriera & Otley (2009) menar att styrpaketet bör studeras över olika hierarkiska 
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nivåer för att ge en bred förståelse. I vår studie intervjuas personer ur olika funktioner 
inom organisationen, verkställande direktör, ekonomi, personal, produktion samt 
utvecklings- och supportansvarig.  

Sammanlagt genomfördes fem stycken djupgående intervjuer samt ett antal kortare 
samtal på kontoret, ute i fabriken och över telefon. Valet av respondenter grundar sig i 
att vi vill se vilka styrsystem ledningen arbetar med att styra efter hur de är kopplade 
till varandra och hur de är tänkta att påverka beteendet i organisationen. Varje 
djupintervju tog drygt en timme och spelades in och transkriberades. Under 
intervjuerna har båda skribenterna varit närvarande. Även om intervjuerna spelades in 
fördes anteckningar. Detta för att få stöd under intervjuerna och för att återkoppla 
frågor till viktiga resonemang som utvecklats under intervjuerna. Vi behövde därför 
inte avbryta respondenterna, utan kunde återkomma till följdfrågor vid senare tillfälle. 
Anteckningarna har även varit användbara under skrivandet av arbetet som 
komplement till inspelningarna. 

5.5 Intervjuguiden 
Under de djupgående intervjuerna har vi använt oss av tre stycken intervjuguider som 
har varit av semistrukturerad karaktär. Anledningen att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer är att vi själva inte vet vilken styrning som existerar 
inom fallföretaget och hur den kommer till uttryck i olika hierarkiska nivåer. Att låta 
respondenterna svara på raka frågor om styrning visade sig inte vara något alternativ 
då de flesta inom organisationen inte är bekanta om vad som kan beskrivas som 
styrning. 

Semistrukturerade intervjuer användes, här förhöll vi oss till specifika teman i 
intervjuguiden, men respondenten fick frihet att tala runt dessa teman (Bryman & 
Bell, 2011). Den första intervjun hade en mer kartläggande natur. Eftersom vi innan 
intervjuerna inte viste vilka styrsystem som användes inom organisationen. För denna 
intervju utformade vi en egen intervjuguide som var fokuserad på de kategorier av 
styrsystem och styrmekanismer som Malmi & Brown (2008) bygger sin typologi på. 
Den första intervjun var med HR-chefen och omfattade cirka en timme. Efter 
intervjun transkriberades materialet och vi började identifiera de styrsystem som 
existerar inom organisationen. Vid den andra intervjun som ägde rum med VD så 
hade vi en bättre bild över vilka styrsystem som fanns i organisationen. Fokus inför 
den andra intervjun flyttas från en kartläggande natur till en mer beskrivande. Av den 
anledningen skrevs en ny intervjuguide där frågorna var skrivna för att låta 
respondenten först bekräfta och sedan beskriva hur arbetet med styrsystem gick 
tillväga i organisationen och hur styrsystemen integreras med varandra i den dagliga 
driften. Med VD stod det snart klart att det var han som arbetade med att utforma 
styrningen av organisationen och av den anledningen lades fokus på att låta honom 
berätta hur styrsystemen var ämnade att verka tillsammans. Den tredje intervjun var 
med CFO. Intervjun med CFO fick fokus på att försöka identifiera om styrsystemen 
som VD arbetade med att förmedla gick att återfinna vidare i organisationen och hur 
kopplingar kan yttra sig. CFO fick även ge sin bild i hur hon arbetar med styrning i 
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organisationen. Fokus med produktionsledaren handlade om hur styrsystemen ger sig 
till utryck på den operativa nivån och vad man styr efter i yttersta ledet av 
produktionen. De sista två intervjuerna var med produktionschefen och en 
produktionsledare. Tyngden i dessa intervjuer låg på hur styrning yttrar sig inom 
fabriken. Eftersom kännedomen om styrsystem hos respondenterna var vitt spridd var 
det en förutsättning att anpassa frågorna till respondenterna. Efter att respondenterna 
hade beskrivit hur de arbetar med och utsätts för styrning, följde vi som intervjuare 
upp med följdfrågor om systemens kopplingar. Några av dessa frågor var 
förutbestämda men de flesta frågorna uppkom under intervjun. Av den anledningen 
att olika respondenter kom i kontakt i varierande grad av styrsystemen.  

5.6 Observationer 
Vid insamling av data använde vi oss även av deltagande observationer (Bryman & 
Bell, 2011). Vid tre tillfällen i samband med intervjuerna fick vi rundvisningar i 
organisations lokaler. Observationerna genomfördes med CFO, PC och med PL. 
Observationen som genomfördes med CFO ägde rum i tjänstemännens lokaler. Här 
visades kontorslandskap och olika sammanträdesrum upp. Avsikten med denna 
observation var att få en bild över hur den fysiska designen av kontoren och de 
sammanträdesrum som används för att kontrollerade tillverkande enheterna. Vi 
observerade även hur organisationen arbetar med att förmedla synlig styrning. Med 
PL och PC fick vi en rundtur i fabrikslokalerna och här kunde vi identifiera den 
synliga styrningen i de tillverkande enheterna av fabriken. 

5.7 Dokumentation 
Under studierna har vi även fått tillgång till en rad olika dokument som berör 
organisationens styrning. Dokumenten som vi har erhållit är interna styrdokument, 
men även dokument till externa intressenter. Dokumenten används i studien som 
komplement till intervjuerna för att bekräfta insamlad data som erhållits under dessa 
tillfällen. Formella styrdokument är av särskild vikt vid identifieringen av kulturell 
styrning, då denna tar sig utryck i formella normer och värderingar (Kunda, 1992).  I 
organisationen finns det även en del dokumentation som används för att styra 
processer inom tjänstemannanivån. Dessa styrdokument har bekräftats att de finns 
men får enligt koncernens policys inte delas ut. Den formellt skrivna styrningen har 
bland annat berört hur de går till väga under budgetarbetet eller anställningsprocessen. 
Under intervjuerna har vi kunnat bekräfta att dokumenten finns och att de används. 

5.8 Analysmetod 
Som hjälp för att svara på forskningsfrågorna användes det ett standardiserat 
tillvägagångssätt för att analysera den data vi samlat in. Nedan kommer det 
beskrivningar hur denna analysprocess har gått till. 

5.8.1 Forskningsfråga 1 
För att svara på forskningsfråga 1, som består av att ”Hur är en organisations totala 
styrpaket sammansatt? använder vi oss av vad Graneheim & Lundman (2004) 
benämner för en deduktiv innehållsanalys. Analysprocessen genomfördes genom att 
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vi började med att läsa igenom transkriberade intervjuer, antecknade observationer 
och insamlade dokument för att på så sätt få en överblick av materialet. Eftersom alla 
respondenterna inte var bekanta med akademins begrepp om ekonomi- och 
verksamhetsstyrning var en manifest innehållsanalys utesluten. Vi blev av den 
anledningen tvungna att tyda respondentens svar för att ges möjlighet att klassa och 
kategorisera dessa i enlighet med typologin. Olika respondenter har även en förmåga 
att uttrycka sig på olika abstraktionsnivåer, vilket är något vi varit tvungna att ta 
hänsyn till och korrigera för vid kodning av materialet. Analysprocessen kan 
benämnas som en latent innehållsanalys där vi söker efter förutbestämda teman. I 
denna är det respondenterna underliggande resonemang som uttolkas och klassificeras 
i kategorier som slutligen summeras till ett övergripande tema (Graneheim & 
Lundman, 2004). Graneheim & Lundman (2004) beskriver övergripande teman i en 
analys som content area. Dessa content area kan bestå av teoretiska antaganden, delar 
av teorier eller specifika teman. I vår intervjuguide är det Malmi & Brown’s (2008) 
olika styrkategorier som bildar de specifika teman, content area, som har legat till 
grund för de frågorna som ställts och som i analysprocessen används för att 
strukturera de styrsystem och styrmekanismer som identifierats ur det insamlade 
materialet.  

5.8.2 Analysprocessen 
Vi startade analysprocessen med att söka meningsenheter i materialet. En 
meningsenhet består av en eller några meningar där respondenten antas relatera till ett 
syfte, i vårt fall olika styrsystem eller styrmekanismer. Vidare kondenserades och 
kodades meningsenheterna. Att kondensera en meningsenhet är att uttolka det viktiga 
och göra kärnan i resonemanget mer hanterbart. Detta görs för att analysprocessen ska 
bli mer hanterbar och överskådlig, men behåller fortfarande det väsentliga i utsagan 
(Graneheim & Lundman, 2004). Varje kondenserad meningsenhet fick sedan en kod 
som beskriver materialet och dess innebörd. Dessa koder hålls så korta som möjligt, 
men utan att förlora förklaringsvärde, oftast bara 3-4 ord. Koder jämfördes sedan med 
varandra, justerades och fördes samman i kategorier med liknande egenskaper. Dessa 
abstraheras i större och mer övergripande kategorier och slutligen formas i 
övergripande teman. Genom analysprocessen framträder ett antal kategorier som 
motsvarar de styrkategorier som återfinns i Malmi & Brown’s (2008) typologi. Det 
framvaskade övergripande temat uttrycker fallföretagets totala styrpaket. Som stöd för 
denna analysprocess ligger Graneheim & Lundman (2004) artikel om 
innehållsanalyser. Nedan följer två tabeller med exempel på hur analysprocessen har 
gått till när vi sökt efter styrpaketet. Den första tabellen visar hur kondensering och 
kodningen av meningsenheter har gått till och den andra tabellen visar hur dessa 
koder har abstraherats i kategorier och till styrpaketets olika styrtyper.  
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Meningsenheter Källa Kondenserade 
meningsenheter Koder 

Dels har vi grundvärderingarna som Mondi 
har carring, passion for preformenc och 
sedan integrety, att värna om individen. 
Sedan har vi våra egna värderingar, jag 
tycker vi jobbar mycket med kultur. 

 HR 
Arbetar mycket med 
kultur genom ett antal 
grundvärderingar. 

Bygger kultur 
genom värderingar 

Belöningssystemet är uppdelat, en del är 
säkerhet den är 10 % av bonusen. Nästa är 
ditt personliga, hur du personligen kan 
uppnå någonting, den är 30 % av en bonus. 
Företagets resultat är 40 % enheten är 20 %. 
Sedan är dessa fördelade på olika saker.  

 VD 
VD förklarar hur 
bonusen är uppbyggd 
för tjänstemän 

Bonusen fördelas 
på fyra parametrar 

Det skapas lätt fel beteende och det är därför 
de är så viktigt att policys och det finns. Så 
här ska du göra dom här sakerna, det är inget 
du kan sitta och hitta på själv. 

 CFO 
Policys finns för att 
skapa en standard och 
rutiner 

Policys säkerställer 
arbetsmönster 

Vi pratar mycket om hur mycket vi tjänar. 
Marginal, Grossmargin/1000km2. Det är ett 
nyckeltal som jag tycker vi använder väldigt 
mycket i vårt dagliga tal. Börjar vi prata om 
andra som ROCE tillexempel så finns ju det 
med och vi vet att det är ett viktigt nyckeltal, 
som vi mäts på. 

 CFO 

Intjäning och 
marginal är viktiga 
nyckeltal i den 
dagliga diskursen.  

Nyckeltal för 
marginal 

Vad det gäller de ekonomiska måtten så tror 
jag att, där har ju vi fredagsmötena. Nu på 
fredag kommer jag antagligen dra det här 
månadsbokslutet 

CFO Resultatbudget följs 
månadsvis Resultatbudget 

Tabell 1 – Exempel på kodning från meningsenheter, genom kondensering, till koder 

Tabell 2 – Exempel på analysprocessens abstraktionssteg, från koder till kategorier 
* Koden finns som exempel i Tabell 1 

 

Koder Subkategori Subkategori Kategori 
* Bygger kultur genom värderingar 

Värderingar 
Kulturell 
styrning 

Styrpaketet 

Värderingar förmedlas formellt 

Tavlor finns som symboler 
Symboler 

Certifikat är upphängda 

* Nyckeltal för marginal Finansiella 
nyckeltal Cybernetisk 

styrning 
Olika finansiella nyckeltal 

Budget används för uppföljning 
Budget 

*Resultatbudget 
* Policys säkerställer arbetsmönster Policys och 

processer 
Administrativ 
styrning 

Policys speglar värderingar 
Tvärstrukturella möten 

Organisation
sstruktur 

Funktionsindelning 

Matrisorganisation 

* Bonusen fördelas på fyra parametrar 
Bonus 

Belönings- och 
kompensationss
ystem Ledningsgruppen har bonus 



	  
	  

28 

5.8.3 Forskningsfråga 2 
För att svara på forskningsfråga 2. ”Hur är styrpaketets olika former av styrning 
internt kopplade?”, började vi med att induktivt söka efter vad styrsystemen används 
till och vilka de huvudsakliga målen är med styrningen. Detta gjorde vi för att 
ytterligare synliggöra företagets styrning och öka vår förståelse för organisationens 
styrpaket. Ett sätt att göra det är att ställa frågor till materialet om vilka de 
övergripande styrproblemen är. Om man vill studera styrsystem och bilda en 
förståelse för hur dessa är relaterade, bör man söka och förstå organisationens 
övergripande kontrollproblemen (Grabner & Moers, 2013). Genom 
kontrollproblemen kan man sedan se hur styrsystem länkas till varandra. I analysen 
utgick vi ifrån att det finns övergripande styrproblem i fallföretaget för att lättare 
kunna se hur styrning kopplas internt. Som hjälp inför att svara på forskningsfråga 2 
gjorde vi därför en induktiv innehållsanalys för att finna de kontrollproblem som 
föreligger i fallföretaget. För att på ett tillförlitligt sätt kunna finna dessa 
kontrollproblem gjordes en ny innehållsanalys, men denna gång användes vad 
Graneheim & Lundman (2004) skulle benämna som en induktiv innehållsanalys, där 
sökljus riktas mot att finna de övergripande kontrollproblemen. I denna process 
används inte en förutbestämt ram som vid den första frågan, meningsenheter valdes 
istället ut och kodas efter styrsystemens syfte snarare än dess typ. I övrigt är 
analysprocessen som beskrivits ovan under rubriken Analysprocess.  

Efter att studerat styrsystemen och kontrollproblemen ansåg vi oss ha fått en god 
överblick av organisationens styrmiljö och var redo att studera kopplingar i 
styrpaketet. Men att studera kopplingar kan vara komplext. En del kopplingar är vara 
tighta och visa tydliga samband, medan andra kopplingar kan vara lösa eller 
frikopplade och därmed vara svåra att se. För att systemera analysen av kopplingar 
använde vi oss av de styrsystem vi tagit fram i fråga ett. Därefter tog vi ett styrsystem 
i taget för att studera hur de var kopplat till de andra styrsystemen. Vi gick 
systematiskt igenom det insamlade materialet på nytt för att denna gång söka efter 
kopplingar. Denna gång sökte vi efter mönster i materialet snarare än att koda små 
meningsenheter. När en koppling identifierats sökte vi efter fler bevis innan en 
hypotes om en koppling kunde konstateras. Kopplingar söktes genom de samband 
som identifieras med hjälp av teorin om löst kopplade system, som presenterades i ett 
tidigare kapitel. Vi sökte efter kopplingar både på elementnivå och på systemnivå. På 
elementnivå var det sambandet mellan styr- och kontrollmekanismer som studerades. 
På systemnivå var det en helhetsbedömning av vilka element som var kopplade och 
dess relativa vikt tillsammans med resterade kriterier för lösa kopplingar, tighta 
kopplingar och frikopplingar. I första hand var det de tydliga (och tighta) 
kopplingarna som kunde konstateras, men genom att söka mönster där kopplingar 
saknades kunde vi även finna både frikopplingar och lösa kopplingar. Avslutningsvis 
kunde vi konstatera kopplingar mellan organisationens olika styrtyper och bedöma 
dessa efter dess typ och styrka. 

I studien har vi så här långt förklarat analysprocessen genomförande. Först 
identifierades organisationens styrpaket, sedan studerades styrsystemens syfte och 
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slutligen studerades styrpaketets interna kopplingar. Genom processens gång har 
koder, kategorier och teman skapats och de kopplingar som identifierades har testats i 
materialet. De slutligen presenterade kopplingarna visar en bild över hur fallföretagets 
styrpaket är internt kopplat.  

5.9 Metodreflektion 
Styrkan i innehållsanalys är att dissekera data i syfte att finna innebörd och mening. 
Genom att stycka upp texten i meningsenheter, små utsagor av texten, skapas fokus på 
en meningsenhet i taget. De leder till att materialet lättare kan studerats utan att 
missbedöma tolkningar av stora textstycken eller resonemang. Det skapar även 
systematik där data behandlas, bit för bit. Graneheim & Lundman (2004) skriver att 
det finns flera sätt att påverka trovärdigheten i en innehållsanalys. Man bör göra en 
tydlig genomgång av arbetsprocessen och ge exempel på meningsenheter samt hur 
dessa har abstraherats i analysen. Av den anledningen har vi valt att utförligt beskriva 
hur vi gått till väga och ge exempel på arbetsprocessen. Trovärdigheten kan även 
påverkas av meningsenheternas storlek. Stora meningsenheter riskerar innefatta 
stycken som innehåller flera innebörder, vid för små meningsenheter riskerar man att 
fragmentera texten (Graneheim & Lundman, 2004). Att vara objektiv, välja rätt 
storlek på meningsenheterna, tolka rätt och skapa relevanta koder är dock något som 
lätt kan påverkas av den som utför studien, om än på ett omedvetet plan. Precis som 
att meningar kan ha olika innebörd kan olika läsare ha skild förståelse för en text. 
Tidigare erfarenheter och tidigare förståelse för ett fenomen kan i hög grad påverka 
ett resultat. Visst finns det därmed en risk för att vi i arbetet med att jämföra koder 
och vid abstraktionen till kategorier har tappat ett visst mått av objektivitet. Men som 
Graneheim & Lundman (2004) beskriver det: Att tolka text är en balanserande akt, 
dels genom att föra olika perspektiv på ett material och dels genom att låta materialet 
själv få berätta sin historia. Det fenomen som studeras kan dock förändras över tid 
vilket kan leda till att materialet ger en skiftande bild beroende på när det studeras. 
Inom styrpaketet kan styrsystem fokuseras vid olika tidpunkter. Det kan därför te sig 
som att vissa system är tight kopplade för att det fokuseras av managers för tillfället. 
Det kan tänkas att managers arbetar med ett par fokusområden under året och att 
dessa system löser av varandra sekventiellt. Kopplingar inom styrpaketet kan därför 
skifta i styrka, och skapa både lösa och tighta kopplingar, allteftersom managers byter 
fokusområde eller att frekvensen för ett styrsystem gör att kopplingen sker utanför 
studiens tidsramar. För att göra en korrekt analys bör därför studier av styrpaketet och 
dess kopplingar studeras över tid, vilket i sig blir en kritik mot vår snäva tidsram. 
Ytterligare källor och ett rikare material, genom exempelvis en longitudinell studie 
eller en etnografi, skulle ge en rikare beskrivning av styrpaketet och större förståelse 
för dess interna kopplingar. 

Även Malmi & Brown (2008) lyfter själva kritik mot sin typologi, vilken också gäller 
i vår studie. Kritiken gäller att typologin inte kan anses heltäckande, att den är byggd 
utifrån en litteraturstudie och att vidare forskning kan visa på behov av att både ta bort 
och lägga till styrsystem och/eller förändra dess kategorier. I vår studie utgår vi från 
typologins kategorier i de semi-strukturerade intervjuerna och vid den deskriptiva 
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delen av vår analys. Det kommer i sin tur att leda till att vi medvetet riskerar att missa 
relevant styrning som ligger utanför deras typologi. Men vi ser kategorierna som 
breda teman snarare än fasta ramar, vi kommer heller inte att styra samtalet under 
intervjuerna, utan låter respondenterna tala fritt kring den styrning som beskrivs.  

Så här långt har vi redogjort för studiens forskningsfrågor, teorival och de 
metodologiska val vi gjort. I nästa kapitel presenteras studiens resultat tillsammans 
med en analys av styrpaketet och dess kopplingar. 
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6 Empiriska fynd och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien tillsammans med 
analys. Först ges en beskrivning av fallföretaget med syfte att sätta styrpaketet i dess 
kontext. Sedan presenteras styrpaketet i form av en narrativ berättelse som är 
strukturerat efter styrtyper. Detta följs av en analys av kopplingar inom styrpaketet. 

6.1 Fallföretaget och kontexten för styrpaketet 
Fallföretaget i studien ingår i en global koncern som har tillverkning i 30 länder och 
har totalt 25 700 anställda globalt. Koncernens viktigaste marknader finns i 
Centraleuropa, Ryssland och Sydafrika. På den fabrik som utgör fallföretaget i studien 
arbetar runt 110 personer. De har funnits på samma plats i snart 110 år och fabriken 
har förändrats från ett pappersbruk till att nu arbeta med att förädla produkter genom 
att belägga dem med plast och tryck. I fabriken finns det fem stycken maskiner som 
sköter förädlingen. Det finns även tryckeri, lager, underhåll, labb, logistikavdelning 
och en säljenhet inom organisationen. I nära anslutning till produktionen finns 
administrationen för ekonomi, försäljning, innovation och utveckling. Inom koncern 
delar alla fabriker på en gemensam säljorganisation som ligger vid sidan om 
produktionen. Men då fabrikerna är spridda runt om i världen så finns säljare 
stationerade vid de olika fabrikerna. Koncernen mäter och ställer krav på volym och 
finansiella mått och tar fram olika styrmedel i form av värderingar, regler och rutiner. 
Fallföretaget tar även fram och använder egna styrsystem, som är anpassade för den 
svenska marknaden och kulturen, men inom givna ramar. De har därmed en viss frihet 
i att bygga sin egen styrning. Sedan några år arbetar fallföretaget med att 
implementera lean i organisationen. Ett arbete som är initierat av fallföretaget och 
som med hjälp av Produktionslyftet har tagit fram ett lean-koncept för hur företaget 
kan arbeta mer effektivt och kundorienterat. 

Det initierade och implementerade arbetet med lean är en del av arbetet med att göra 
fabriken mer effektiv ge medarbetarna ett större ansvar för sitt och fabrikens arbete. 
Den styrning som finns inom företaget, och som bildar företagets styrpaket, är till 
största del riktad mot ett antal större kontrollproblem. De områden som förekommer 
viktiga är framförallt arbetet kring säkerhet, kvalité, innovation och effektivitet. 
Säkerhet är något som läggs stor vikt på samtliga nivåer och funktioner. Kvalité berör 
de produkter som produceras, hög kvalité resulterar i färre reklamationer och nöjdare 
kunder. Innovation är ett annat område inom styrningen och som berör utveckling av 
gamla och nya produkter. En del av innovationen berör också kundanpassning och att 
hjälpa och utveckla kundens produktion. Effektivitet är det fjärde och största 
problemområdet som styrningen är ämnad att behandla. Företaget lägger stor vikt vid 
att mäta och styra produktionen för att bli mer effektiv och ständigt förbättras. Alla 
dessa kontrollproblem som styrningen är ämnad att behandla är underordnade de 
övergripande finansiella målen och att lämna resultat genom producerad volym och 
lönsamhet. Det framkommer av företaget att koncernens lågkostnadsstrategi är en 
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påminnelse om att producera snabbare och mer effektivt för att på sikt inte flyttas 
utomlands. Strävan efter nya produkter, utveckling av produkter eller utveckling av 
kundens produktionsprocess är ett sätt att undgå standardproduktion och 
lågkostnadsfokus och istället sträva mot kundanpassning och hög kvalitét. Företagets 
arbete med lean är ett sätt att hantera flera av dessa kontrollproblem och målet är att 
skapa en effektiv organisation, där kundvärde är i fokus och där personalen tar ansvar 
för sitt eget arbete och för företagets överlevnad. De viktigaste målen är dock satta 
efter finansiella mått på lönsamhetskrav och krav på producerad volym. 

6.2 Fallföretagets styrpaket 
I denna del av analysen presenterar vi det identifierade styrpaketet strukturerat utifrån 
de fem styrkategorierna. Identifierade styrsystem och kontrollmekanismer presenteras 
genom en narrativ berättelse som bygger på en innehållsanalys av intervjuer, 
observationer och styrdokument.  

6.2.1 Planering 
Organisationen använder sig av vad Malmi & Brown (2008) klassar som långsiktig 
och kortsiktig planering. Den långsiktiga planeringen sträcker sig enligt definitionen 
från cirka ett till fem års sikt medan den kortsiktiga planeringen sker från en dag upp 
till ett år. Hos fallföretaget är visionen en övergripande styrmekanism i 
organisationens långsiktiga planering. Visionen är framtagen under de senaste åren 
och den uttrycks i interna styrdokument, men även i externa dokument till 
intressenter. I en av fallföretagets interna styrdokument går det att läsa: ”Visionen 
innebär att vi ska bli bättre än våra konkurrenter och vara det naturliga 
förstahandsvalet för alla som behöver extruderade barriärer som skyddar mot de fyra 
elementen – jord, vind, vatten och eld.”(Rätt från mig, ett internt styrdokument). VD 
förklarar att visionen, och synen på företagets produkter, som barriärer mot de fyra 
elementen ger en bild om var företaget vill vara, både för interna och externa 
intressenter. Vision uttrycks som en utopi om vad organisationen vill uppnå i längre 
sikt. Företagets affärsidé finns nedskriven som både om var företaget vill vara på 
längre sikt och vad som är företagets strategi och mål. Affärsidén beskrivs bland 
annat i företagets presentationsmaterial som ”Our business concept is to bring added 
value by providing coated barrier solutions. We aim to increase our customers 
productivity by understanding their needs” (affärsidén). Här, till skillnad från 
koncernens övergripande strategi, finns ett kundfokus snarare än en kostnadsledande 
strategi. 

Företaget har även en femårsplan, som bygger på vision och affärsplan, där det 
beskrivs viktiga mål och delmål för framtiden. I den fokuseras det bland annat mycket 
på att vara kundnära och kundorienterade. Femårsplanen beskrivs av CFO genom ett 
antal retoriska frågor: ”hur ska vi agera på marknader? hur ska vi styra vår 
produktion? vilken kompetens behöver vi ha? behöver vi utbilda?”. Men en stor del 
av den långsiktiga planeringen ligger även i att förändra synsättet på de produkter som 
skapas. Ledningsgruppen lägger stor vikt vid att ändra synsättet från att ”lägga plast 
på papper” till att istället skapa de barriärer mot de fyra elementen som nämns i 
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visionen. Femårsplanen är en abstrakt arbetsplan som ska vara grunden för hur 
organisationen ska arbeta och rikta fokus på de områden som anses som kritiska 
områden. Att den är abstrakt i sin natur grundar sig i att företaget inte vill låsa sig vid 
mål och mått som visar sig oviktiga när marknaden förändrar sig. Ett exempel på ett 
långsiktigt mål i femårsplanen är att ”vi ska bli snabbare att producera än vår största 
konkurrent”. Det är ett långsiktigt mål som kan komma att kräva både utbildning, 
nyrekrytering, produktutveckling och teknikutveckling. Den långsiktiga planeringen 
bryts därmed ned till olika funktioner, olika tidshorisonter och till olika grad av 
konkretisering. En viktig faktor för att bli mer effektiva och kundorienterade anses 
arbetet med lean. Från ledningsgruppen anses en implementering av ett lean-koncept 
vara nyckeln till att uppnå femårsplanen och ses som ett verktyg för att långsiktigt 
förändra organisationen mot att skapa nya innovativa produkter och bli mer effektiva, 
kundorienterade och mer lönsamma.  

Organisationens olika funktioner arbetar mot de långsiktiga målen genom att planera 
och skapa strategier och delmål inom respektive avdelning. Varje funktion tolkar 
femårsplanen och skriver ned hur den egna avdelningen skall bidra och ta sig mot de 
övergripande målen. Funktionernas egna planer och mål dryftas och godkänns inom 
ledningsgruppen. Som exempel finns ekonomiavdelningen som har den övergripande 
planen att på fem år bli ”koncernens modernaste och effektivaste ekonomiavdelning” 
(Ekonomiavdelningens strategi). För att nå dit finns en treårsplan mot ”Snabba och 
enkla rapporter som ska kunna läsas av de medier som finns tillgängliga då. 
Analysera, dra slutsatser och lämna rekommendationer. Faktura scanning”. Vidare 
finns en plan att på kortare sikt arbeta fram ”Tydliga processbeskrivningar. Tydliga 
instruktioner. Klara riktlinjer inom hela företaget. Kartlägg vilka behov som finns”. 
Ekonomiavdelningens lång- och kortsiktiga planering får ett tydligt fokus inom 
funktionen. För att ta ett annat exempel finns HR som inom sin funktion planerar för 
personalaktiviteter, rekrytering och allmänna utbildningar. 

Den kortsiktiga planeringen styrs till stor del av marknadens efterfrågan. Inom 
produktion planeras det för volym, bemanning, beläggningsgrad, hastigheter och 
underhåll, medan administrationen hanterar frågor kring försäljning, inköp, ekonomi 
och support. Den kortsiktiga planeringen används även för att periodvis rikta fokus, 
och därmed beteende, på enskilda moment inom organisationen. Exempelvis har 
bolaget under hösten fokuserat mycket på att lämna ut produkter med färre avvikelser 
gällande kvalitet. Det har resulterat i drastiskt minskade reklamationer från slutkund. 
Efter höstens fokusering på kvalitet har organisationen planerat och inlett ett 
fokusarbete på gällande effektivitet i produktionen. På dags- och veckobasis sker en 
gedigen planering i produktionen. Det är av yttersta vikt att arbetet flyter på och att 
material, personal och maskiner är väl planerat och dimensionerat. Dessa planer 
presenteras för berörda parter vid olika produktionsmöten, dygnsvis, veckovis och 
månadsvis. 
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6.2.2 Cybernetisk styrning 
Den cybernetiska styrningen delas i Malmi & Brown’s (2008) typologi upp i fyra 
delar; budget, finansiella nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal och hybridsystem. 
Enligt definitionen för systemen skapar de en standard som sedan ställs mot de 
prestationer som mäts inom organisationen. I fallföretaget används de första tre 
styrtyperna i stor omfattning medan det inte finns något uttalat hybridsystem, även om 
finansiella och icke-finansiella nyckeltal ofta presenteras och diskuteras tillsammans. 
De cybernetiska styrsystemen återfinns i fallföretagets samtliga funktioner. På 
ledningsnivå presenteras och diskuteras de mest aggregerade nyckeltalen vilka sällan 
når fabriksgolvet, även om all information finns tillgängligt via intranätet. Från 
koncernens sida följs ledningen framförallt på nyckeltal angående produktionsvolym 
och finansiella nyckeltal som EBIT, EBITA, ROCI. Flertalet nyckeltal är även 
kopplade till tillverkningen som till exempel Grossmargin/100km2, som är ett netto 
av intäkter och utgifter för producerad volym. Det sker ett stort arbete med att räkna 
lönsamhet på de olika produkterna. Dessa följs upp under året med utgångspunkt ur 
budget som är en central del i styrpaketet. För budgetarbetet finns från koncernen 
tydliga riktlinjer för rutiner och procedurer. Koncernen avgör även budgeten i vissa 
fall. Ett exempel är bland annat budget för innovation, forskning och utveckling, som 
sätts centralt. I praktiken startar dock budgetarbetet hos marknadsavdelningen som, 
efter förhandling inom koncernen, sätter en försäljningsprognos för det kommande 
året. Hos fallföretaget startar budgetarbetet först när försäljningsbudgeten är spikad. 
Då planeras kostnader in för att anpassas till den förväntade försäljningen. 
Ekonomiavdelningen hämtar information från de olika avdelningarna och lägger en 
kostnadsbudget för bland annat planerad produktion, underhåll, rekryterings- eller 
varselbehov och maskintimmar. Enligt förutbestämda rutiner sätts budgeten redan i 
augusti för kommande år. Men då efter efterfrågan på marknaden snabbt kan skifta 
sker uppföljningar på årsbudgeten tre gånger om året, i organisationen kallas dessa för 
out-looks. Vid dessa tillfällen görs nya prognoser på samma detaljnivå som 
rapporteras vidare till koncernen. 

Det finns flera typer av budgetsystem inom organisationen och som används på olika 
sätt. Den ovan beskrivna budgetprocessen rör den resultatbudget som omfattar hela 
organisationen och finns specificerad för de olika avdelningarna. Den budgeten ligger 
fast, men ses inom organisationen som ett riktmärke och en del i processen snarare än 
ett mål i sig. En anställd berättar att ”Vi gör inget jättestort budgetarbete… 
Ekonomiavdelningen gör budget. De hämtar information från underhåll för där 
brukar det vara mycket, ja du vet”. CFO styrker att budgetarbetet inte är utbrett i 
organisationen, men understryker att det finns ett behov: ”Det handlar framförallt om 
kostnadsansvar på sina kostnadsställen. Där känner jag att vi har mycket att jobba 
med faktiskt”. Inom produktionen är dock budget ett viktigt styrmedel. Där finns en 
produktionsbudget som innefattar fabrikens maskiner och produkter. Det finns 
specificerat hur snabbt olika produkter kan gå på olika maskiner. PC beskriver att 
budgeten är central i arbetet kring produktiviteten och att det varje vecka presenteras 
en prognos som gäller en vecka framåt. I denna bryts produktionen och varje order 
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ned till olika poster som bland annat berör hastighet, kvadratmeter, längd, spill och 
dessa specificeras per order, produkt, maskin och skiftlag. Denna budget återkopplas 
kontinuerligt och är kärnan i dagliga och veckovisa diskussioner och uppföljning, 
samt vid fördjupade diskussioner och undersökningar kring avvikande resultat. Dessa 
budgetar ses som mål där prestationer över uppsatt standard uppmuntras. 

I samtliga avdelningar är det framförallt icke-finansiella nyckeltal som används. Inom 
personalavdelningen är det exempelvis personalomsättning och utbildningstimmar 
medan det inom produktionsavdelningen främst är nyckeltal som berör produktionen 
genom effektivitet, säkerhet och kvalitét. Dessa mäts och specificeras på fabriksnivå 
och ner till skift, maskin och individ. När det gäller effektivitet är det framförallt 
hastigheter, volym, spill, stopptid och ställtid som mäts. Inom säkerhet mäts tillbud, 
olyckor, efterkommande frånvarotimmar och susa-ronder (säkerhetsronder) som följs 
upp. Gällande kvalitét är det framförallt spill och reklamationer som mäts, utöver 
målvärden på den tillverkade produktens egenskaper. Beroende på material och 
tjockleken på pappret, eller annat rullmaterial, går produkterna att köra olika fort. 
Kvaliteten mäts dels på plats av fabriken, av operatörerna, men även av det interna 
labbet.  

6.2.3 Belöningssystem 
I organisationen refereras det till två olika typer av belönings- och 
kompensationssystem. Dels finns en produktionspremie för samtliga på fabriken och 
dels ett individuellt utformat bonussystem för högre tjänstemän. Produktionspremien 
är idag utformad genom ett fast påslag på timlönen för alla som arbetar i fabriken. 
Tidigare genom åren har premien varit rörlig och påverkats av levererad kvalité. För 
några år sedan låstes dock bonusen till ett fast påslag på timlönen då det gamla 
systemet inte upplevdes fungera. Efter förändringen påverkar belöningen inte längre 
beteende i önskad utsträckning och bör inte längre klassas som ett styrsystem. För de 
högre tjänstemännen finns ett individuellt bonussystem som kan klassas som ett 
styrsystem. Det individuella systemet används för att sätta fokus på valda parametrar 
och fungerar genom att påverka beteenden, om än i olika utsträckning. HR förklarar 
att ”En del är väldigt fokuserade på alla mål och hur ligger vi förhållande till mål. 
Andra är mycket mer avslappnade”. Systemet är uppbyggt genom fyra parametrar 
som avgör bonusen storlek och om den faller ut. 10 % av bonusen är baserad på 
säkerhetsfrågor. Den delen mäts på hur många skador som anmäls och hur många 
sjukfrånvarotimmar dessa orsakar. Det finns även ett krav på att gå 24 stycken 
säkerhetsrundor per år. Om det har skett ett bristfälligt arbete med säkerhet, eller att 
de har skett svårare skador, kan det påverka bonusens storlek. HR berättar att ”Om vi 
haft olyckor eller inte kan haverera hela bonusen”. En annan parameter på 30 % 
består av personliga mål. De personliga målen ser olika ut för alla. Denna del är 
subjektiv framtagen och förhandlas med närmsta chef, både målen och bedömningen 
av utfallet. Ett exempel på personliga mål är hämtat från fabrikens CFO ” jag har i år 
att jag ska visualisera och presentera de ekonomiska siffrorna på ett annat sätt så de 
blir lättare och titta på för VD”. CFO förklarar dock att det aldrig är någon som 
uppnår 100 % av de personliga målen. De sista två parametrarna avgörs av 
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koncernens och den lokala fabrikens resultat. Koncernens resultat påverkar 40 % av 
bonusen och den lokala fabrikens resultat påverkar 20 % av bonusen. När de kommer 
till de finansiella delarnas påverkan på bonusen finns tydliga tak för bonusens storlek. 
Det finns även en mininivå för bonusens storlek för resultatdelen. Detta bonussystem 
har därmed dels en subjektiv del, som tas fram och bedöms med hjälp av närmste 
chef, och dels objektiva tekniska bitar som koncernens resultat och säkerhetsfrågorna. 
Det finns även en bonus för tjänstemän som arbetar mellan golvet och ledningen. 
Denna kan se olika ut beroende på vilket beteende som önskas. Exempelvis påverkas 
produktionsledarnas bonus bland annat av sjukfrånvaro på det skift de har ansvar för. 
Dessa bonusar upplevs ibland som bristfälliga. En produktionsledare beskriver 
systemet som dåligt, ”det är ju inte så mycket vi kan styra över egentligen.” 

6.2.4 Administration 
I Malmi & Brown’s modell är organisationsstruktur något som går att förändra och 
som påverkar beteende. I fallföretaget finns en funktionsindelning som ligger till 
grund för organisationsstrukturen och som skapar en specialisering och fördelning av 
arbetsuppgifter. Ekonomi och HR ses som stabsfunktioner som ska stötta 
produktionen som i sin tur ses som kärnverksamheten. Marknadsfunktionen, ett antal 
säljare, arbetar vid sidan om övrig verksamhet. Fallföretaget benämner själva sin 
struktur för en matrisorganisation och syftar då till att samtliga marknadsfunktioner 
delas av koncernens olika fabriker. Säljarna i koncernen säljer hela organisationens 
produktutbud, vilket innebär att säljare från andra fabriker kan lägga order till 
fallföretaget. Men även om säljarna teoretiskt kan sälja till en global marknad skapas i 
praktiken en uppdelning efter region. Den valda organisationsstrukturen skapar dock 
vissa problem. Säljorganisationen är en egen organisation som styrs från 
centralkontoret. VD förklarar distansen: ”Sedan finns det bekymmer med att det finns 
lite för mycket murar inom organisationen, det kan vara svårt för marknad och 
produktion att samarbeta.” Fysiskt sitter alla tjänstemän, inklusive ett fåtal säljare, 
samlade i en kontorsbyggnad i anslutning till fabriken. Kontoret är uppdelat i ett antal 
korridorer med separata rum, men där det är fullt möjligt att få kontakt och samarbeta 
med varandra. På tjänstemannanivå beskrivs samarbetet mellan funktionerna fungera 
bra. Det sker kontinuerliga ledningsgruppsmöten med samtliga avdelningschefer och 
stabsmöten med administrativa diskussioner. Inom produktionsavdelningen, arbetar 
ca 90 stycken medarbetare fördelade på fyra arbetslinjer, lager, planering, labb, 
underhåll och logistik. Strukturmässigt följer fördelningen av arbetsuppgifter ett 
tillverkande företags teknologi. Det är uppgiftens natur som ligger till grund för den 
organisatoriska strukturen och när produktionen är igång är den operativa personalen 
låst vid att ta hand om sina arbetsuppgifter och planerade arbeten. Kontakten mellan 
produktionspersonal och administrationen är liten, kontakter sker istället genom ett 
antal mellanchefer som antingen arbetar som produktionsledare eller 
funktionsansvariga. Den valda organisationsstrukturen reglerar och styr beteende hos 
de anställda genom att skapa fördelning av arbetsuppgifter som leder till en 
specialisering. CFO förklarar att detta ibland skapar brister i samarbetet mellan 
funktioner på lägre organisatoriska nivåer: ”Om man går nedåt ett snäpp […] tror jag 
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att vi har en hel del att jobba med att få ihop avdelningarna, ibland känner man att 
det är lite vattentäta skott där emellan och att man behöver få en dialog”. För att ses 
som ett styrverktyg skall vald organisationsstruktur, inte bara styra beteende, utan 
måste även vara möjligt att förändra (Malmi & Brown, 2008). I fallföretaget är det 
möjligt att flytta arbetsuppgifter och fördela om i strukturen på de flesta områden. 
Men i fabriken och kring tillverkningen är det till stor del företagets teknostruktur 
som förutsätter en viss struktur. Ett exempel från fabriken visar dock att det går att 
förändra. Produktionsledaren berättar att det tidigare varit problem med samarbetet 
mellan de två delarna av en arbetslinje. Problemet löstes genom att förändra 
arbetsfördelningen och plocka bort en arbetare från linje. Den nya fördelningen av 
arbetsuppgifter och tillhörande ansvar medförde ett bättre samarbete och en högre 
effektivitet. 

Ansvarsstruktur och ansvarsfördelning är ett annat styrverktyg som återfinns i Malmi 
& Brown’s typologi. I fallföretaget återfinns en traditionell maktstruktur där VD sitter 
överst i en hierarki av makt och ansvarsfördelning. VD delegerar i sin tur ut ansvar 
nedåt i organisationen, ”Högst upp finns ju jag som har mest befogenheter och så 
krymper ju befogenheterna ju längre ner du kommer i organisationen”. Under de 
senaste åren har det arbetats med att delegera ansvar i organisationen. VD beskriver 
hur de olika avdelningscheferna görs ansvariga för att driva respektive funktions 
arbete framåt enligt gemensamma övergripande mål. Men ansvar fördelas även vidare 
ned genom hierarkin och följer organisationsstrukturen inom produktion. Det sker 
idag ett arbete med införandet av lean och genom att skapa ett medarbetaransvar med 
tillhörande befogenheter att sköta produktionen med hänsyn till bland annat 
effektivitet och kvalitét. Idag görs ansvarsuppföljning ända ner till skift och maskin. 
CFO förklarar att man skulle vilja mäta och följa upp ansvar på individnivå, men att 
detta inte är möjlig med dagens datasystem. Arbetet med ansvarsfördelningen 
sammanfattas av PC: ”Som medarbetare idag så kan du inte stå, du kan inte 
”gömma” dig, inom citationstecken, på samma sätt som du kunde förut.” Generellt 
sett hålls alla medarbetare ansvariga för sådant som de själv kan påverka.  

Den tredje styrtypen under administration i Malmi & Brown’s modell är policy och 
processer. Dessa system reglerar beteende genom att formalisera värderingar och 
arbetssätt genom att sätta normer, regler och rutiner för önskade handlingar. I 
fallföretaget finns ett utförligt arbete med policys. De använder policys för att säkra 
att anställda arbetar inom den ram som organisationen har satt upp. Genom att 
konkretisera organisationens normer och värderingar i formella regler och procedurer 
försäkra sig företaget om att dessa efterföljs. Detta är ett nödvändigt arbete som 
försvaras av CFO: ”Det skapas lätt fel beteende och det är därför de är så viktigt att 
policys och det finns.” Hon beskriver att policys och processbeskrivningar skapar 
ramar som är lätta att förstå och förhålla sig till: ”det gör man genom att sätta upp en 
fast ram, inom den här jobbar ni och detta är er ram”. Det är även vanligt 
förekommande med regelstyrning. Inom HR finns föreskrivna regler och rutiner för 
rekryteringsprocessen, inom ekonomi finns tydliga rutiner och riktlinjer för 
budgetarbetet och inom produktionen finns regler och rutiner för underhåll, 
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produktion, labb och lagerarbete. För att beträda fabriksgolvet hos fallföretaget 
behövs reflexvästar, skyddsskor och hörselskydd. Att säkerställa handlande genom att 
sätta upp regler klassificeras enligt Malmi & Brown (2008) som regelstyrning, vilket 
är något som sker i stor omfattning.  

Fallföretagets nyligen initierade lean-koncept är följt av en rad regler och 
beskrivningar över arbetsmoment och rutiner. Konceptet reglerar allt från hur material 
och verktyg är placerat, både på administrationen och i fabriken, till skapandet av nya 
regler och rutiner för olika arbetsprocesser. Målet är att standardisera beteende för 
olika arbetsmomentmoment och på så vis öka effektiviteten. Lean används därmed 
som ett verktyg för att föra in en hårdare byråkratisk styrning med regler, policys och 
standarder, allt för att säkerställa beteende av organisationens medarbetare. 

6.2.5 Kultur 
Malmi & Brown (2008) refererar till Flamholts et al (1985) som beskriver 
organisationers kultur som en samling värderingar, tro och sociala normer som 
tenderar att delas av organisationens medlemmar och som i sin tur påverkar deras 
ageranden. Inom fallföretaget anses kultur vara en avgörande faktor för att uppnå de 
långsiktiga målen, vilket beskrivs av VD genom: ”vi kommer inte nå vårt femårsmål 
utan kulturen”. Många av de anställda har arbetat i fabriken under lång tid och flera 
respondenter hänvisar till att det har medfört en viss bruksanda som kvarstår i 
fabriken. Att förändra och påverka värderingarna i fallföretaget utgör därmed ett stort 
arbete inom organisationen. Malmi & Brown’s (2008) har kulturstyrning överst i sin 
modell, som en övergripande och genomsyrande styrform, och argumenterar för att en 
manager kan reglera beteenden genom att använda värderingsbaserad styrning, 
symbolbaserad styrning och klanstyrning. Men att arbeta med kultur och förändring 
av värderingar är något som tar lång tid, vilket diskuteras och bekräftas av både 
Malmi & Brown (2008) och av respondenterna hos fallföretaget. I en del av arbetet 
med att försöka förändra kulturen har fallföretaget konstruerat boken ”Rätt från mig”. 
I boken förmedlas de värderingar som företaget vill sprida i organisationen. Boken är 
till största del ihopsatt av och för den lokala fabrikens specifika kontext, men 
innehåller spår av koncernens övergripande värderingar. Värderingar ses som en 
plattform som organisationen ska vila på. ”Det finns en grund som vi måste stå på 
och det är som i huset i vår bok. Alla måste ha en grund.” I boken visualiseras ett hus 
av pusselbitar som ska symbolisera viktiga byggstenar för ett framgångsrikt företag. 
De bitar som ligger till grund för huset är värderingar. Andra verktyg är koncernens 
tre grundvärderingar som är passion for performance, operational excellence och 
people development, vilka framträder i diskussioner med tjänstemännen, på affischer 
på väggarna, i presentationsmaterial och i formella styrdokument. Fallföretaget 
arbetar även med att förändra bilden på de produkter som tillverkas, från att bara sätta 
plast på papper till att skapa barriärer och skydd till kunders produkter. Mycket 
handlar om att ledningen vill ändra synen från att tillverka varor till att skapa 
kundvärde. 

Två stora fokusområden inom företagets är effektivitet och kvalitét. Tidigare har 
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kvalité fokuserats, men för tillfället finns ett extra fokus på ständiga förbättringar och 
på att skapa mer effektiva processer. Företagets arbete med fokusområden ökar 
trycket mot ett ökat medarbetaransvar. Arbetet syftar till att genom ett systematiskt 
arbete skapa både direkta effektiviseringar, men även implementera en tanke hos den 
anställde att alla har ett eget ansvar för att fabriken skall överleva på sikt. Ett 
systematiskt arbete med formella värderingar genom klassificeras av Simons (1995) 
som värderingsbaserad styrning och är en viktig del inom fallföretaget. Målet är att 
skapa en genomgående förståelse för att alla har ett ansvar mot att fabriken skall vara 
effektiv och lönsam, leverera kvalitativa produkter och på sikt även finnas kvar inom 
landet. 

Inom produktionsfunktionen arbetas det hårt med att implementera värderingar om 
effektivitet, kvalitet, säkerhet och medarbetaransvar. De som arbetar vid maskinerna 
anses vara specialister inom sitt område och anses därmed även vara bäst lämpade att 
avgöra och ta ansvar för arbetet med respektive arbetsuppgift. Som en del i 
förändringsarbetet genom kultur försöker managers flytta fokus, från den byråkratiska 
styrningen till att medarbetarna själva tar ansvar för utveckling och effektivisering i 
tillverkningen. Det praktiska arbetet med att påverka kulturen sker genom 
användandet av ett antal styrverktyg. Förutom formella styrdokument används även 
vad som kan klassas som klanstyrning. Fallföretaget använder sig av standardiserade 
ritualer och ceremonier där managers kan förmedla och fokusera på att sprida 
företagskulturen. Tydligast sker styrningen genom de morgonmöten som håll varje 
dag. Varje morgon samlas produktionschefen, produktionsledaren, representanter från 
underhåll och utveckling tillsammans med operatörerna vid respektive arbetslinje. 
Gruppen går runt till varje linje och fortsätter sedan vidare tillbaks till kontoret. 
Morgonmötet är en del av arbetet med lean och är en chans för fallföretaget att 
fokusera och repetera det som anses viktigt. Vid frågan om lean inte kan ses som sunt 
förnuft svarar VD: ”Det är precis som du säger, det är de ingen tvekan om, men man 
ska vara försiktig med det, för om det bara är sunt förnuft så är det få som är 
förnuftiga. Om man tittar på företaget så jobbar man inte med det där sunda 
förnuftet”. Det är tydligt att upprepning och fokusering är en viktig del i dessa ritualer 
för att befästa den kultur och de procedurer företaget vill ha. ”Men sen måste du 
komma till det dagliga arbetet. Då handlar det om att gå ut och prata om måltal (det 
som värderas) varje dag med produktionsledare, med de som jobbar därute, det 
handlar om att följa upp de avvikelser som finns. Det handlar om att göra det hårda 
jobbet” (PC). Andra föredrar lite mindre formella metoder men som ändå uppges vara 
nog så effektiva. En produktionsledare berättar att han dagligen uppmuntrar önskat 
beteende genom att ge uppmuntrande kommentarer och komplimanger eller ibland 
bjuda på glass eller kaffe. 

Vid anställningsprocessen söker fallföretaget efter värderingar hos den sökande som 
skulle passa bra överens med de värderingar som organisationen har. Vid anställning 
av chefer finns det centrala riktlinjer för vad de söker efter. ”Och jag vet att när vi 
anställer nya chefer och så, så har vi, centralt hela sitt testbatteri är uppbyggt kring 
de kulturella ledaregenskaper som man vill ha” (HR). Att nyanställa medarbetare 
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som delar organisationens värderingar är ett av de sätt som arbetet med värderingar 
utförs på. Att anställa personer med rätt värderingar är ett verktyg som kan användas 
för att förändra beteendet och prestationer i organisationen (Bergström & Knights, 
2006). Morgonmötena är exempel på hur organisationen försöker förändra 
värderingarna hos anställda. Dessa morgonmöten används som arena för att 
sammankoppla de väsentliga cybernetiska mått, dessa mått är i sin tur exempel på 
kritiska faktorer där prestationer behöver styras. Den grundläggande värderingen 
inom ledningsgruppen är att bli effektivare i fabriken för att överleva på sikt. Under 
morgonmötena är det just fokus på en ökad produktivitet genom att huvudsakligen gå 
igenom olika produktivitetstal. Fallföretaget formaliserar även värderingar i policys 
och andra styrdokument, anställda behöver inte hålla med om dessa på ett personligt 
plan, men då de bildar regler för arbetsplatsen behöver de ändå förhålla sig till dem 
(Kunda, 1992). 

Runt om i fabriken och på administrationen hänger tavlor som förmedlar 
organisationens värderingar. Dessa tavlor påminner anställda om vad organisationen 
vill förmedla med målet att påverka sinnet hos individen. Tavlorna riktar bland annat 
fokus på säkerhet och ger en fin bild av företagets produkter. Vid uppföljning av det 
dagliga arbetet presenteras resultatet tillsammans med en symbol i form av en gubbe 
som ändrar följ och humör beroende på hur arbetet gåt gentemot en standard. Är det 
en glad grön gubbe har laget eller skiftet producerat över budget. Vid en neutral gul 
gubbe har det producerats i takt med standard och en ledsen röd gubbe betyder att 
laget eller skiftet har producerat under standard. I det rum där uppföljningen sker, så 
kallat war room, är väggarna fyllda med rapporter och symboler och där rummet i sig 
är en symbol för styrningen. Arbetet med symboler yttrar sig kontinuerligt i fabriken 
och kontorslandskapen som är fulla av bilder som beskriver vad organisationen vill 
och vad som förväntas av medarbetare. VD på fabriken arbetar även med att skriva ett 
veckobrev där han förmedlar företagets värderingar och berättar om den senaste 
veckan på fabriken. 

6.3 Kopplingar inom styrpaketet och dess olika former av styrning 
I följande del av analysen presenteras identifierade kopplingar inom styrpaketet. 
Kopplingarna beskrivs genom kopplade element och där olika styrtyper kan kopplas 
till varandra genom analys av kopplingarna med teorin om löst kopplade system. 
Kopplingarna definieras enligt dess typ och styrka. 

6.3.1 Kopplingar i ekonomistyrningen 
Både Malmi & Brown (2008) och Merchant & Van der Stede (2007) beskriver hur 
planeringssystem är nära kopplat till de cybernetiska styrsystemen och de senare går 
så långt att de anser att de två typerna ska slås samman. Även denna studie bekräftar 
en tight koppling mellan planeringssystem och cybernetiska system. Den tighta 
kopplingen grundar sig i en tidsdimension där fallföretaget konkretiserar den 
strategiskt långsiktiga planeringen till en kortsiktig planering med taktiska delmål. 
När en förflyttning från långsiktigt abstrakt till kortsiktigt konkret har skett, har fokus 
på målen flyttats från strategisk natur till teknisk. Den kortsiktiga planeringen 
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konkretiseras ytterligare till olika mål och delmål som används vid uppföljning och 
prestationsmätning i den cybernetiska styrningen. Den kortsiktiga planeringen 
översätts även genom organisationens budgetarbete som sedan utgör en standard som 
kontinuerligt återkopplas. Budget och nyckeltal blir då de verktyg som används för 
uppföljningen av planering. Denna uppföljning är grundläggande för att 
organisationen ska kunna synliggöra om planering och mål uppnås. De finansiella 
målen mäts ofta på ett längre tidsintervall än de kortsiktiga icke-finansiella mätetalen. 
De finansiella nyckeltalen mäts frekvent, men frekvensen är relativt låg, vanligtvis är 
intervallen månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Även om de mäts mindre frekvent än 
andra mätetal anses kopplingen mellan planering, budget och de finansiella mätetalen 
vara tight, då de är viktiga mätetal som påverkar hela organisationen. Denna 
tidsdimension, där långsiktiga mål konkretiseras till kortsiktiga mål, följer en 
systematik. Arbetet med styrsystemen sker genom en rullande process och där de 
olika arbetsmomenten i styrningen är återkommande. När det gäller icke-finansiella 
nyckeltal är även de tight kopplade till planeringen. De mäts frekvent på dagsbasis 
och måtten ses även som viktiga, en avvikelse leder till återkoppling om varför målet 
inte uppnåtts. Den kortsiktig planering används ofta för att rikta fokus på ett visst 
område. Höstens fokusering på kvalitét, och nuvarande fokusering på effektivitet, ger 
tydliga kopplingar till de nyckeltal som diskuteras och följs inom organisationen. Det 
finns därmed en tight koppling mellan planerade fokusområden och den cybernetiska 
prestationsmätningen inom givet område. Kopplingen kan dock tyckas vara 
sporadiskt då den inte sker frekvent, men kopplingen kan ändå ses som tight då 
mätetalen förblir viktiga även efter managerns gått vidare och fokusperioden är över. 
Inom produktion finns det även en koppling mellan planerad produktion och 
uppföljningen av densamma. Vid planering och uppföljning av produktionen 
specificeras mål och riktvärden i icke-finansiella mätetal. De långsiktiga målen inom 
fallföretaget skapar fokus på variabler som hastighet, spill och kvalitetsmått, vilka är 
vanligt förekommande i uppföljning av verksamheten. De icke-finansiella nyckeltalen 
är ofta konkretiseringar av aggregerade finansiella nyckeltal. Det finns därmed en 
tight koppling mellan kortsiktig planering och icke-finansiella nyckeltal, men även till 
budget och finansiella nyckeltal. 

Budgeten kan ses som kärnan i den cybernetiska styrningen. Budget sätter standarden 
för vad som är acceptabel prestation och riktar därmed beteende. Budgeten ses både 
som ett mål och ett medel i fallföretaget och är tight kopplat till planering både i 
bemärkelsen att det riktar beteende via målstyrning, men även reaktivt i bemärkelsen 
att om målen inte nås används budgeten för att uppmärksamma, diskutera och 
korrigera styrningen. Budgeten och den kortsiktiga planeringen blir till stor del den 
samma då planeringen läggs efter säljarnas förväntningar på marknaden. Det är först 
efter det som verksamheten planeras och budget fastslås. Kopplingen mellan 
kortsiktig planering och budget är i fallföretaget därmed tight, vilket diskuterats i 
teorin av både Malmi & Brown (2008) och av Merchant & Van der Stede (2007).  

Malmi & Brown (2008) beskriver att mittenledet i typologin har en tydlig tidsordning, 
från vänster till höger, där den sista delen i ledet är belöning och 
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kompensationssystem. I fallföretaget har styrsystem ur denna kategori används för att 
rikta beteende mot dess mål. De belöningssystem som är utformade för högre 
tjänstemän har, som beskrivits tidigare, byggts på fyra parametrar. Tre av dessa 
parametrar har en tight koppling från cybernetiska system, varav en till icke-
finansiella nyckeltal och två till finansiella nyckeltal. Enhetens resultat och 
koncernens resultat visar på en tight koppling från finansiella nyckeltal till 
belöningssystem. Nyckeltalens mål är satta utifrån budget och uttrycks i ett spann 
bestämt av koncernen. Dessa nyckeltal har en lågfrekvent uppföljning för bonus en 
gång per år, men är av högsta betydelse för bonusens utfall då nyckeltalen uteslutande 
ligger till grund för dessa två parametrar. Den tredje parametern som är kopplad till 
cybernetisk styrning är säkerhet. Säkerhet är ett exempel på ett icke-finansiellt 
nyckeltal som ska rikta fokus i organisationen. Det icke-finansiella nyckeltalet för 
säkerhet ligger till grund för hur bonusen faller ut och är även de tight kopplade då 
dess betydelse är av stor vikt för hur bonussystemet är utformat.  

Produktionspremien i fallföretaget ses av organisationens medlemmar som en bonus. 
Även om produktionspremien inte enligt teorin kan klassas som ett styrsystem, ses 
den som belöning för anställda. Dock kan inte managers eller anställda i fallföretaget 
påverka produktionspremien då den för tillfället låst vid ett fast belopp. 
Produktionspremien i sin ursprungliga form är framtagen för att mätas i cybernetiska 
system, nu när den är låst blir den frikopplad från cybernetiska system. Frikopplingen 
mellan de två systemen grundar sig i att oavsett utfallet i de cybernetiska systemen 
faller belöningen ut till en given nivå. Den är därmed inte viktig, följs inte upp, saknar 
betydelse och klassas då som frikopplad.  

6.3.2 Kopplingar till den administrativa styrningen 
Likväl som att det finns en tight koppling mellan planering och cybernetiska system, 
genom ovan beskrivna tidsdimension, finns tighta kopplingar mellan 
planeringssystem och administrativa styrsystem. Tidigare i arbetet har det beskrivits 
hur den abstrakta planeringen bryts ned till strategiska och taktiska delmål med en 
snävare tidsram. Samtidigt som vision och övergripande mål konkretiseras till taktiska 
mål och planer flyttas också ansvaret för att målen uppnås. Ansvaret för visionen och 
femårsplanen ligger på högsta nivå hos VD och ledningsgruppen. Men när dessa bryts 
ned, genom att de olika funktionerna själva tolkar dessa och skriver egna mål och 
planer, flyttas ansvaret till respektive avdelningschef. I detta avseende finns en tight 
koppling mellan planeringssystem och administrativ styrning och mer specifikt till 
organisationsstruktur och till ansvarsstruktur. Det reproduceras genom denna process 
en makt- och ansvarsstruktur när planeringen konkretiseras och ansvar förflyttas.  

När det gäller det kortsiktiga planeringsarbetet inom produktionen, vad gäller 
planerad körning och order, finns det även där en koppling till organisationsstruktur 
och ansvarsstruktur. Här ser vi en förflyttning från ledningsgruppen och 
administrationen, som sköter den långsiktiga planeringen, ner till 
produktionsavdelningen och produktionschefen, till skift och till produktionsledare 
som sedan fördelar ansvaret ytterligare ner till arbetslag och maskin. I slutändan av 
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denna process har ansvaret, för tillverkningen, förflyttats från ledning ner till arbetslag 
genom ett fåtal personer och steg. Det leder till att ansvaret för att producera enligt 
produktionens kortsiktiga planering, även kallad produktionsbudget, bryts ner på en 
sådan nivå att varje anställd står ansvarig för sina handlingar. Här finns även en direkt 
koppling till de cybernetiska systemen. Inom produktion är den kortsiktiga 
planeringen och budget nära sammankopplat, och båda dessa utgör en standard för 
arbetet som används vid uppföljning. På en veckas sikt bryts budgetmålen för 
produktionen ner, prestationerna från den senaste veckan följs upp och mål för 
nästkommande vecka sätts upp. De tre kategorierna planeringssystem, cybernetiska 
system och administrativa system, blir här tight kopplade då det kontinuerligt sker 
uppföljningar och där utfallet är av stor vikt för fallföretaget. I slutänden är det 
budgeten som avgör den acceptabla nivån för de prestationer som har utförts. Men 
även om det går att mäta prestationer hos de ansvariga i produktionen, kan 
prestationerna över tid summeras och återigen flytta tillbaka ansvaret uppåt i hierarkin 
för det aggregerade resultatet.  

Det finns även en koppling mellan budgetarbetet och policys och processer, under den 
administrativa styrsystem. I fallföretaget är budgetprocessen styrd från koncernen 
genom tydliga regler och riktlinjer i formaliserade dokument som fallföretaget måste 
förhålla sig till. Här är budgetprocessen, organisationsstrukturen, ansvarsstrukturen 
samt policys och processer tight kopplat. Arbetsprocessen styrs genom förutbestämda 
regler från koncernens sida och resulterar i ett rutinbaserat systematiskt arbete, 
budgeten fördelas till de olika funktionerna och summeras för fabriken, ansvaret att 
för budgeten fördelas till avdelningscheferna och ekonomichefen är ansvarig för att 
arbetsprocessen är rätt utförd, även om det övergripande ansvaret finns hos VD.  

Det finns även kopplingar mellan administrativa styrsystem samt belönings- och 
kompensationssystem. Det bonussystem som omfamnar ledningsgruppen finns tydligt 
definierade och styrda genom rutiner och regler. Bonusen är kopplat till en position 
snarare än person och det är ansvaret, i en given position, som belönas vid väl utfört 
arbete. Kopplingen, som kan klassas som tight, finns därmed mellan bonussystemet, 
ansvars- och organisationsstrukturen, policys och processer samt genom tidigare 
nämnda koppling till den cybernetiska styrningen. 

6.3.3 Kopplingar till den kulturella styrningen 
I den långsiktiga planeringen vill fallföretaget förändra kulturen inom organisationen. 
Att managers anser att värderingarna inom organisationen behöver förändras blir 
tydligt i femårsplanen. En stor del av deras värderingar handlar om effektivisering och 
de värderingar som återfinns i ”Rätt från mig” är ett konkret exempel på hur företaget 
försöker styra arbetet med önskade värderingar utifrån planeringen. Den långsiktiga 
planeringen är därmed kopplad till kulturella system och värderingar. Andra delar av 
femårsplanen är hur den operativa personalen ser på de produkter som tillverkas. 
Bilden av att lägga plast på papper arbetas med att omformuleras till att istället 
tillverka barriärer mot naturens element. Visionen är ämnad att förändra synsättet hos 
medarbetarna och återfinns i boken ”Rätt från mig” och i andra dokument till interna 
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och externa intressenter. Vi finner att den långsiktiga planeringen genom vision och 
femårsplanen, att bli effektivare och förändra kulturen hos medarbetarna, är tight 
kopplad till värderingar under de kulturella styrsystemen. 

I organisationen arbetas det med att förmedla värderingar genom policys. Från 
ledningens sida anses kultur vara det som gör att organisationen blir tillräckligt bra för 
att tillverkningen ska ske i Sverige. Från ledningen är det även ett uttalat arbetssätt att 
värderingarna ska speglas i organisationens policys. Detta gör att policys och 
värderingar är tight kopplade till varandra inom vissa element. Organisationens 
policydokument används även visuellt och finns placerade på strategiska platser i 
fabriken vilket skapar en koppling till symboler. En annan koppling är mellan 
värderingar, kortsiktig planering och policys och processer genom de regler och 
rutiner som gäller vid rekrytering. Denna koppling är tydligast på tjänstemannanivå 
där det finns ett helt batteri av olika tester som nyanställda tjänstemän ska gå igenom. 
Kopplingen mellan planering och värderingar syns genom ett utbrett arbete att 
nyanställa (och utbilda) ”rätt” medarbetare till organisationen. Denna koppling är 
tydlig och lätt att identifiera och är en återkommande process, men den sker inte 
frekvent, är relativt sett inte viktig och kopplingen kan klassificeras som lös mellan 
kultur, planering och administration i detta avseende, även om de specifika 
mekanismerna uppenbarligen är beroende av varandra och har tightare koppling på 
detaljnivå.  

I det dagliga arbetet kopplas elementen i styrningen genom planering, cybernetisk och 
kultur vid morgonmötena. Här tydliggörs värderingar som att arbeta med ständiga 
förbättringar och effektivitet, vilka även följs upp genom olika nyckeltal. Denna 
koppling i arbetet med planering, uppföljning och värderingar är tight. Det sker på 
daglig basis och är av stor vikt för företaget.  

6.4 Sammanfattning av kopplingar inom styrpaketet 
I studien har vi funnit ett styrpaket som är sammansatt genom tighta kopplingar, lösa 
kopplingar och frikopplingar. Dessa kopplingar finns i styrpaketet av olika 
anledningar. Vissa kopplingar är resultatet av styrning som är genomtänkt, designad 
och ämnad ett specifikt syfte. Andra identifierade kopplingar kanske saknar direkt 
betydelse, sker fragmentariskt eller ses som oviktiga. Styrningen kan i vissa fall även 
ses som frånskild och kan vara ett resultat av en medveten distansering eller en 
oönskad effekt av styrningens utformning. Nedan kommer de tre typerna av 
kopplingar att presenteras sammanfattande. Först presenteras tighta kopplingar, vilka 
var lättast att identifiera och som tydligast framkom av det insamlade materialet, 
vilket var något som förutsågs av Weick (1976) som skrev att det är tighta kopplingar 
som syns, medan lösa kopplingar och frikopplingar kan vara svårare att se. 

I den typologi som ligger till grund för att kartläggningen av styrpaketet i denna 
studie, samt i vad som brukar ses som den traditionella ekonomistyrningen, det vill 
säga planeringssystem, cybernetiska system och belönings- och kompensationssystem, 
antas det i teorin finnas en tight koppling i dagens organisationer. Detta är även något 
som stämmer överens med resultatet i denna studie. Styrsystemen visar var för sig på 
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tydliga egenskaper, men reagerar på varandra genom kopplade element. Det finns 
även en tydlig tidsdimension, en förändring av ett styrsystem ger en effekt på ett annat 
vid ett senare tillfälle. Det finns även en tydlig systematik där styrsystem 
återkommande kopplas till andra med en given frekvens. Planering binds samman 
med cybernetisk styrning genom att planer översätts till budget, nyckeltal och mål. 
Mål och planer följs och sätts i relation till standard och belöningar delas ut för goda 
presentationer. Dessa kopplingar visar på en stor vikt i det totala styrpaketet. 
Kopplingarna är tighta och visar på ömsesidigt beroende. Planeringen både utgår från 
tidigare utfallsmått och prestationer och ligger till grund som standard vid 
prestationsmätningen och belöningssystem.  

Vidare finns det tighta kopplingar mellan administrativa styrsystem och 
ekonomistyrningen. Underkategorierna organisationsstruktur, makt- och 
ansvarsstruktur och policys och processer är tight kopplade till olika styrsystem i det 
totala styrpaketet. Hur arbetsuppgifter är fördelade samt hur makt och ansvar är 
fördelat är tight kopplat till hur verksamheten planeras, på både kort och längre sikt. 
Det finns även en tight koppling till hur budget fördelas och hur ansvaret för den och 
andra mått följs upp. När det kommer till belönings- och kompensationssystem kan de 
anses tight kopplade till administrativa styrsystem genom att det är uppgifter och 
ansvar som belönas samt genom regler och riktlinjer för hur belöningssystemet är 
uppbyggt. 

Det finns även tighta kopplingar mellan kulturella styrsystem och övriga delar inom 
styrpaketet. Värderingar är tight kopplade till policys och processer, genom en 
formalisering av företagets värderingar, när dessa blir nedskrivna regler och riktlinjer 
för de anställda inom organisationen. Dessa anses dock inte vara tillräckliga för att se 
styrkategorierna, kulturella styrsystem och administrativa styrsystem, som tight 
kopplade. Vi definierar därmed styrformerna som löst kopplade till varandra, även om 
vissa element uppvisar tighta kopplingar, som exempelvis enskilda styrmekanismer 
inom värderingar och policys. Ytterligare exempel på kopplingar med kulturella 
styrsystem och resten av styrpaketet är kopplingarna till cybernetiska styrsystem 
genom uppföljningen av effektivitetsförbättringar, produktion och säkerhetsfrågor 
genom de ritualer som följer upp prestationer och samtidigt förmedlar företagets 
värderingar vid den dagliga styrningen. Symboler och värderingar är inget som mäts 
eller följs upp genom cybernetisk styrning, även om vissa nyckeltal presenteras med 
symboler. Kopplingen mellan kulturella styrsystem och cybernetiska styrsystem kan 
dock klassificeras som lösa på kategorinivå. Kopplingen mellan styrningen inom 
dessa styrkategorier sker inte på ett systematiskt vis, utan kopplingen sker godtyckligt 
genom managers fokusering, och även om vissa element mellan systemen kan 
kopplas samman genom den dagliga styrningen, är dessa kopplingar mindre viktiga i 
det totala styrpaketet. Den cybernetiska styrningen sker på ett formaliserat och 
systematiskt vis och följer en annan logik än de kulturella styrsystemen som 
framförallt kommer till uttryck genom managers fokusering på värderingar och 
långsiktigt abstrakta planer. Ett tydligt exempel är boken ”rätt från mig” som 
innehåller nedskrivna normer och riktlinjer för hur medarbetare skall agera. Boken 
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finns utspridd runt om i fabriken, men bokens innehåll är inget som följs upp eller 
något som är kopplat till några andra styrsystem. 

En annan koppling som på kategorinivå kan definieras som lös är den mellan 
planeringssystem och kulturella styrsystem, även om det finns kopplingar mellan 
vissa viktiga element. Visionen och delar av femårsplanen ligger till grund för många 
av de värderingar som återfinns organisationen, både genom nedskriva värderingar 
och i de ritualer där managers arbetar för att påverka beteende, bland annat genom att 
trycka på värderingar om eget ansvar hos medarbetaren och om effektivitet. Visionen 
medför också en förändrad syn på företagets produkter som är kopplad till företagets 
värderingar. Men även om kopplingarna mellan vissa element är tight kopplade är 
dessa kopplingar mindre viktiga relativt sett inom styrpaketet. Styrkategorierna, 
planeringssystem och kulturella styrsystem, kan därför klassificeras som löst 
kopplade. En stor anledning är att den del av den långsiktiga planeringen, den som 
berör önskade värderingar och förändrad syn på företagets produkter, inte är kopplad 
till andra styrsystem inom styrpaketet. Detta är något som understryks av företaget då 
de anser att den långsiktiga planeringen skall vara i en abstrakt form. Det finns 
exempelvis ingen uppföljning inom de cybernetiska styrsystemen av 
innovationsrelaterade frågor, inte heller sätter organisationen sin egen budget och 
därmed inte agendan för att finna och utveckla nya produkter då de själva inte avsätter 
medel. Innovation är heller inget som belönas genom belönings- och 
kompensationssystemen. Det finns dock ansvariga utsedda för forskning och 
utveckling och det finns en avsedd avdelning inom produktionen som arbetar med 
dessa frågor. Men i detta fall kan styrning ses som löst kopplad mellan 
planeringssystem och kulturella styrsystem, men även till administrativa styrsystem. I 
denna fråga kan planeringssystem även ses som frikopplad till cybernetiska 
styrsystem och till belönings- och kompensationssystem. Ytterligare en frikoppling 
finns mellan Belönings- och kompensationssystem och kulturella styrsystem då det 
inte finns något beroende mellan styrtyperna.  

6.5 Kompletterande styrning 
I inledningen av detta arbete beskrevs att styrning ofta studerats utifrån olika 
grundtyper. I denna diskussion skulle Ouchi’s (1979) tre grundtyper klassas som 
substitut då de används vid olika förutsättningar. Men som diskussionen i inledningen 
fortsatte så fann Alvesson & Kärreman (2004) att socio-ideologiska och teknokratiska 
styrsystem kompletterar varandra då de används tillsammans i styrningen. Detta 
resonemang kan kopplas till hur styrtyper kan klassas som ömsesidigt beroende och 
vidare som komplement eller substitut. Styrtyper som är tight kopplade uppvisar både 
ett ömsesidigt beroende mellan dess element, men också att elementen är komplement 
till varandra mot det övergripande målet med styrningen. System som är löst 
kopplade, som exempelvis är riktade mot olika kontrollproblem, skapar ofta både 
beroenden och oberoende element mellan varandra. De styrtyper som uppvisar 
oberoende mellan elementen är varken substitut eller komplement och klassas då 
istället för frikopplade. Inom styrpaketet finner vi det dock svårt att identifiera 
styrtyper som är substitut för varandra. På en mer detaljerad nivå kan element ses som 
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substitut. Nyckeltal som används för att mäta kvalité blir substitut mot de nyckeltal 
som mäter effektivitet. De olika nyckeltalen är riktade mot olika kontrollproblem och 
nyttan med det ena minskar när användningen (fokus från managers) ökar hos det 
andra. 

I vår studie finner vi på en aggregerad nivå de socio-ideologiska och teknokratiska 
styrformerna löst kopplade, men även att de kan klassas som komplement. Nyttan 
med de båda formerna av styrning ökar när användningen av den andra ökar. De 
teknokratiska styrformerna skapar en systematik i styrningen medan de socio-
ideologiska styrformerna används för att förbättra företagets output genom att indirekt 
påverka medarbetarnas beteenden, samt för att få medarbetarna att känna ett större 
ansvar för organisationen och för sitt eget arbete. Som en av respondenterna i studien 
uttryckte det så är det kulturen som kommer ta företaget framåt. Den teknokratiska 
styrningen, exempelvis genom uppföljning och ansvarsfördelning, skapar möjligheter 
för managers att följa upp och trycka på företagets formaliserade och icke-
formaliserade värderingar genom den dagliga styrningen, där de fokuserar på det som 
är viktigt för tillfället.  

I fallföretagets fall kan lean närmast ses som ett verktyg för att strama åt styrningen 
och på så vis skapa tightare kopplingar mellan olika styrsystem. Sammanfattningsvis 
kan organisationens styrpaket därmed antas vara internt kopplat för att hantera de 
krav som ställs på organisationen samt för att nå dess övergripande mål. Men att 
försöka tighta upp styrningen, se styrningen ur ett rationellt perspektiv med 
förutsägbara konsekvenser och bortse från lösa kopplingar som förklaringsmodell, är 
att missa betydelsen och styrkan i att se styrpaketet ur olika perspektiv. 
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7 Slutsats 
Här sammanfattas studiens resultat och diskussioner i en slutsats som kopplas 
tillbaka till uppsatsen syfte och problemfrågor.  

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur ett styrpaket kan se ut och hur dess 
olika delar är internt kopplade. Som första steg i den empiriska undersökningen har vi 
först kartlagt styrpaketet. Vi fann hos fallföretaget ett styrpaket som är sammansatt av 
många olika styrsystem och kontrollmekanismer från typologins styrkategorier. 	  

I fallföretaget identifierades alla fem styrkategorier som finns i Malmi & Brown’s 
(2008) typologi. Den långsiktiga planeringen ligger till grund för styrpaketets 
utformning i form av att den fokuserar på kritiska områden för framtiden. Den 
operationaliseras från en abstrakt form till en mer konkret form genom kortsiktig 
planering. Cybernetisk styrning är en viktig del i styrpaketet och vida förekommande i 
form av budgetar samt finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Vi har även funnit 
både fungerande och icke fungerande belöningssystem, ett bonusschema och en låst 
produktionspremie. Kulturella styrsystem finns igenom hela organisationen i form av 
värderingar, symboler och ritualer. Administrativa styrsystem är tydligt framträdande 
i regler och processer för arbetet och i ansvarsfördelning och arbetsfördelning genom 
makt- och organisationsstruktur.	  

Vad det gäller kopplingar inom styrpaketet finns det en tight koppling mellan 
planeringssystem och cybernetisk styrning, den cybernetiska styrningen är sedan tight 
kopplad till belöningssystemen. Administrativa styrsystem är tight kopplat till 
cybernetiska styrsystem där det finns flera viktiga kopplingar mellan dess element. 
Ansvaret för prestationer vilka mäts som mäts i den cybernetiska styrningen är tight 
kopplat till arbets- och ansvarsfördelningen vilka är väl standardiserade genom 
policys och procedurer. Administrativa styrsystem är även den tight kopplad till 
belöningssystemen. Kulturella styrsystem är dock löst kopplade till planeringssystem 
och till administrativa styrsystem, även om vissa element visar på tydliga och tighta 
kopplingar visar systemen sig avskiljbara med flera oberoende element. 
Belöningssystemen är frikopplade från kulturella styrsystem. Kulturell styrning är 
även löst kopplad till cybernetisk styrning, även då de sker kontinuerliga ritualer där 
cybernetiska mätetal behandlas. Generellt för styrningen i fallföretaget finns det en 
tight koppling inom de formaliserade teknokratiska styrsystemen, medan vi finner 
socio-ideologiska styrsystemen löst kopplade till de teknokratiska styrsystemen, även 
om vissa element mellan styrtyperna är tight kopplade. Fallföretagets arbete med lean 
kan ses som ett sätt att tighta upp styrningen inom organisationen. Både socio-
ideologisk och teknokratisk styrning ingår i arbetet med att tighta upp styrpaket. Här 
ökar nyttan av ena styrtypen av att den andra styrtypen ökar i användning, vi ser av 
den anledningen socio-ideologisk och teknokratisk styrning som komplement till 
varandra, i arbetet med att nå organisationens övergripande mål.	  
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8 Diskussion 

Inledningsvis kan det understrykas att styrpaketet är både stort och komplext. 
Styrningen återfinns genom tidsdimensioner, vertikala dimensioner och i horisontella 
dimensioner. Med det menar vi att styrning förändras över tid, den ser olika ut för 
olika nivåer av organisationen och den ser olika ut för olika funktioner i 
organisationen. Att dra några generella slutsatser om kopplingar i det totala 
styrpaketet och mellan olika styrtyper är därmed svårt. I Syfte att kartlägga 
styrpaketet har dock Malmi & Brown’s control package fungerat väl. Modellen har 
varit ett bra verktyg för oss att undersöka och diskutera styrpaketet, sätta fokus på 
styrningen och få fram en organisations styrpaket. Att använda loose couplings och 
framförallt loosely coupled systems har också varit lärorikt. Det har gett oss möjlighet 
att se kopplingar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning på ett (för oss) nytt sätt, 
hur ett styrpaket kav vara sammansatt och hur kopplingar kan ses som en process 
snarare än någonting statiskt. Det har även visat sig att kopplingar som setts som 
självklara av respondenter har visat sig vara löst kopplade och ibland även 
frikopplade ur ett perspektiv ur löst kopplade system. 

Men att studera kopplingar inom styrpaketet har inte varit helt oproblematiskt och till 
det finns flera anledningar. En första anledning är en kort studietid. Att studera 
kopplingar i styrpaketet behöver mycket tid och uppmärksamhet, både från forskaren 
och från respondenter. Om kopplingar ses ur perspektivet loose couplings så är 
kopplingar för det första en process och inte någonting statiskt. För att göra en korrekt 
bedömning skulle kopplingar bara av den anledningen studeras över tid. I vår studie 
har tidsaspekten behandlats genom bedömningar från oss och respondenter. 
Ytterligare ett problem med tidsaspekten är att styrsystem och styrmekanismer 
används under olika perioder och att det därför är lätt att överskatta eller underskatta 
en styrmekanism relativa vikt inom styrpaketet. Olika styrsystem och mekanismer har 
även olika frekvens. En budgetprocess, som ofta sträcker sig över flera år, skulle ta 
lika lång tid att utvärdera i relation till övrig styrning. En andra anledning är att 
respondenter nämner vad de ser eller vill berätta om, att som forskare upptäcka 
ytterligare skulle kräva mer tid för att lära känna organisation och styrpaketet. En 
tredje anledning är att managers och ägare kan bytas ut över tid och att nya tankar och 
idéer om styrning kan komma att bytas ut och förnyas. När nya styrsystem och 
styrmekanismer skapas eller antas kan gamla ligga kvar. Dessa kan ligga i konflikt 
med varandra, substituera eller komplettera varandra, eller bara hållas isär och 
resultera i en frikopplad del av styrpaketet. Det kan därmed vara svårt att veta och 
avgöra om styrpaketet, dess kopplingar och vad det har för betydelse eller funktion. 

Loose couplings och loosely coupled systems är en intressant aspekt att använda som 
komplement vid studier av styrpaketet med ett holistiskt synsätt. Genom att 
komplettera en traditionell syn på hur styrning designas kan loosely coupled systems 
användas för att ”testa” styrningen och se den med nya perspektiv. Ur ett 
designperspektiv kan frikopplingar eller lösa kopplingar vara ett omedvetet ”fel” i 
designen. Det kan även röra sig om ett omedvetet val eller av funktionskrav. Som 
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teorin visar finns det fördelar med löst kopplade system, med flera oberoende 
variabler som kan anpassas mot interna och externa förändringar. För ekonomi- och 
verksamhetsstyrning kan det röra nya kortsiktiga mål kombineras med gamla 
långsiktiga planer vid korta svängningar i marknaden. 

I vår studie har vi valt att studera kopplingar mellan olika styrtyper, men som 
framkommit under litteraturgenomgången är det många som argumenterar för att 
styrningen bör ses mot kontrollproblem, övergripande mål och funktion (Grabner & 
Moers, 2013; Sandelin, 2008). När styrningen inom organisationer avser att behandla 
ett visst ändamål blandas ofta styrmekanismer av olika typ för att hantera och rikta 
resurser. Detta resulterar i att element (styrmekanismer) ur olika styrtyper kan vara 
tight kopplade i ett fall men frikopplat i ett annat, beroende på styrningens funktion 
och mål. Som Tessier & Otley (2012) konstaterar kan managers använda ett 
styrverktyg på olika sätt och med olika ändamål. Av den anledningen kan styrsystem 
vara både löst och tight kopplat på samma gång. 

Ett annat problem som uppkommer vid analys om hur styrkategorier är kopplade till 
varandra är att de olika kategorierna innehåller relativt olika mekanismer. Malmi & 
Brown’s generella typologi ger en ögonblicksbild av den styrning som återfinns inom 
en organisation och placerar den i breda kategorier efter typ. Ovan nämnda tidsaspekt 
gör att vissa styrmekanismer kopplas/används över lång tid, medan andra verkar med 
snabb frekvens. Vidare kan element inom styrkategorier vara väldigt lika varandra, 
medan andra element inom en styrkategori är väldigt olika. Exempelvis kan vi lyfta 
fram policys och värderingar som två element som är väldigt lika varandra. När en 
manager formaliserar en värdering i text, är den då en värdering eller policy? Om den 
klassas som policy på grund av att den är formaliserad i text, är då värderingar sådant 
som inte är nedskrivet? Är värderingar något som man bör förhålla sig till medan en 
policy är nått man skall förhålla sig till? En annan fråga är var gränsen går mellan 
kortsiktig planering och budgetläggning, vilket är ännu ett exempel på element från 
olika styrkategorier som är väldigt lika varandra, åtminstone i vissa fall. Vi kan också 
lyfta fram policy och processer som inte alls är likt makt eller organisationsstruktur, 
även om samtliga återfinns under administrativa styrsystem. Likväl är det stor 
skillnad på långsiktig planering som visioner och den kortsiktiga planeringen, den 
förra i abstrakt form och den andra i konkret form, men som återfinns under samma 
kategori. Ett problem med typologin är att dess kategorier är generella i den meningen 
att de innehåller många olika mekanismer, dessa mekanismer kan användas på olika 
sätt för olika ändamål, men kategoriseras tillsammans. Vi har funnit att samtliga 
styrkategorier är tight kopplade till varandra genom någon styrmekanism. Men att 
dessa kopplingar vid ett paketperspektiv kan förefalla sporadiska eller oviktiga. När vi 
studerar vilka dessa tighta kopplingar är träder snart bilden fram att de tighta 
kopplingarna i systemet är designade att hantera specifika kontrollproblem. 
Styrsystem som är löst kopplade eller frikopplade är, vad vi tror, ofta ämnade för 
olika mål. Men det är något som ligger utanför ramarna för denna studie. 
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