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Sammandrag 
Ekonomistyrning består av ett antal olika kontrollsystem, både formella och informella. Dessa 

system har tidigare främst studerats isolerat från varandra, men bör studeras som en helhet för att 

skapa förståelse för hur de olika systemen påverkar och samverkar med varandra i en 

organisation. I en alltmer konkurrensintensiv och föränderlig värld är denna förståelse av största 

vikt och något som till stor del saknas i tidigare forskning. Studien ämnar därför besvara 

forskningsfrågan: Hur samverkar olika styrmedel i en konkurrenskraftig organisation?   

Det teoretiska ramverket utgår från Malmi och Browns (2008) teori som ser 

ekonomistyrningens olika kontrollformer som en helhet. Huvuddelarna i modellen är 

kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöning och bonusar och administrativ styrning. 

Ramverket används som bakgrund till en kvalitativ fallstudie på Scania CV AB. Genom semi-

strukturerade intervjuer, direkta observationer och studerande av interna dokument trianguleras 

information för att svara på studiens forskningsfråga.   

Utifrån det insamlade materialet redogör studien för hur olika styrmedel samverkar. De 

formella styrsystemen visar sig i högsta grad vara beroende av de informella för att fungera och 

nå önskade resultat. Organisationskulturen visade sig vara integrerad i alla delar av 

organisationen och fungera som en sammanbindande kraft mellan formell och informell styrning 

och skapa en gemensam riktning.   

Resultatet kan bekräfta Malmi och Browns (2008) ramverk om ekonomistyrning som ett 

sammanhängande paket med tillägg att ledarskap bör inkluderas i ramverket. Samverkan mellan 

styrmedel visade sig stark och viktig att ta hänsyn till. Studien bidrar teoretiskt med att fastslå 

tidigare teori om ekonomistyrning som ett paket samt lämnar ett bidrag på att inkludera 

ledarskapsstil i Malmi och Browns (2008) ramverk. Studiens praktiska bidrag är en förståelse för 

vikten av att se ekonomistyrning som en helhet och förstå styrmedlens samband vid dess 

utformning samt vikten av de informella processerna i en organisation. Avslutningsvis lämnas 

förslag på vidare forskning där studiens resultat bör fastlås i ytterligare studier samt studeras i 

andra miljöer.  
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 
Samhället idag kan beskrivas som konkurrensintensivt, då det är konkurrens om kapital, 

medarbetare och kunder. En ökande globalisering och IT-utveckling skapar tillsammans med 

konkurrenssituationen press på organisationer att vara konkurrenskraftiga. Det ställer därmed 

krav på organisationens ekonomistyrning så att organisationens resurser används på ett effektivt 

sätt. Det blir även av större betydelse att strategin är anpassad till marknadens krav så att 

organisationen kan bemöta de externa kraven. (Nilsson, Olve & Parment, 2010, s. 23-32)  

Kraven på organisationer att öka sin prestation har gett upphov till ett stort intresse för 

olika sätt att mäta en organisations prestation och effektivitet på (Hoque, 2004). Studier har visat 

att det finns en koppling mellan val av ledning och kontrollsystem med hur organisationen 

presterar (Henri, 2006; Hoque, 2004). Däremot har det inte funnits någon enhetlig syn inom 

forskningen gällande vilka faktorer som avgör ett företags lönsamhet och framgång (Nilsson et 

al., 2010, s. 119). Dock är förståelsen för hur företag lyckas vara konkurrenskraftiga av 

avgörande betydelse för ett företags framgång (Nilsson & Rapp, 2005).   

En ökad konkurrens medför större krav på organisationernas utformning av såväl 

ekonomistyrning som strategi (Nilsson et al., 2010). Syftet med ledning och kontroll inom 

organisationer kan beskrivas vara att underlätta implementeringen av strategier (Anthony & 

Govindarajan, 2007, s. 53), men även att utforma strategier, samt skapa en gemensam målbild 

och engagemang hos de anställda (Nilsson et al., 2010).  

Forskning har visat att olika typer av styrning är mer eller mindre effektiva i olika 

situationer, med slutsatsen att det inte finns något bästa sätt att organisera på (Chenhall, 2003; 

Gerdin & Greve, 2004; Otley, 1980). Därmed har fokus för ledning och styrning allt mer riktats 

mot att anpassa styrsystemen, strategin och kontrollen efter den externa och interna miljön inom 

organisationen (Govindarajan & Anthony, 2007, s. 576; Miller, 1988). Det har även visats att 

styrsystemen behöver situationsanpassas på enhetsnivå (Govindarajan, 1988; Lawrence & 

Lorsch, 1967; Schlegel & Britzelmaier, 2011). När strategin och kontrollsystemen är internt 

integrerade samt anpassade till externa krav kan en organisation lättare fokusera på aktiviteter 

som skapar värde, vilket därmed kan utgöra konkurrenskraft (Nilsson & Rapp, 2005).  

 En organisations ekonomistyrning består av ett flertal olika former av styrning som är 

verksamma samtidigt, där styrmedlen kan vara av både formell och informell karaktär (Nilsson et 

al., 2010; Malmi & Brown, 2008). Att studera styrsystemen som separata funktioner kan därmed 



  
  
2  

ge missvisande resultat (Chenhall, 2003; Malmi & Brown, 2008). Istället bör en organisations 

kontroll- och styrsystem studeras som en helhet för att förstå hur de samverkar, och eventuellt 

kan komplettera eller ersätta varandra (Alvesson & Kärreman, 2004; Bedford, Malmi & Sandelin, 

2016; Chenhall, 2003; Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Malmi & Brown, 2008; Otley, 1980).  

1.2   Problemformulering 
En hög konkurrens ställer stora krav på styrningens utformning och tillämpning, att ha en 

välutformad och väletablerad styrning kan därför betraktas vara en kritisk framgångsfaktor för en 

organisation (Nilsson et al., 2010). Inom en organisation utgörs ekonomistyrningen av flera olika 

former av styrning och kontroll, både av formell och informell karaktär (Malmi & Brown, 2008; 

Nilsson et al., 2010, s. 10). I en organisation är således ett flertal former av styrning verksamma 

parallellt, och att studera de olika elementen av styrning var för sig kan generera missvisande 

resultat (Chenhall, 2003; Alvesson & Kärreman, 2004). Styrmedlens och kontrollens samverkan 

och påverkan på organisationens effektivitet bör därmed studeras tillsammans (Malmi & Brown, 

2008).   

Styrning bör ses som en helhet för att skapa en förståelse för hur styrmedel relaterar till 

varandra, dock har styrmedlen till stor del studerats isolerat från varandra (Chenhall, 2003; 

Malmi & Brown, 2008). Som ett svar på att styrmedlen bör förstås som en helhet utvecklade 

Malmi och Brown (2008) en modell kallat Management Control System package.   

“...the concept of a package points to the fact that different systems are often 
introduced by different interest groups at different times, so the controls in 

their entirety should not be defined holistically as a single system, but instead 
as a package of systems.” (Malmi & Brown, 2008, s. 291) 

Modellen visar fem övergripande former av kontroll som är tillgängliga för en organisations 

ledning att påverka och kontrollera beteendet inom organisationen (Malmi & Brown, 2008). 

Kontrollsystemen utgörs av kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar och 

bonusar samt administrativ styrning, vilka ska förstås som en helhet eftersom dessa relaterar till 

varandra (Ibid).   

Forskning inom ekonomistyrning och hur styrningen relaterar till olika organisatoriska 

förutsättningar har huvudsakligen baserats på kvantitativa undersökningar. Studierna baseras till 

stor del på orsak-verkan samband av ensidig riktning vilket missar eventuella möjligheter till ett 

annat förhållande mellan variablerna. Att mäta relationen mellan endast ett par variabler missar 
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att delar av styrmedlen är i relation till och ömsesidigt påverkar varandra. (Chenhall, 2003; 

Malmi & Brown, 2008)   

Malmi och Brown (2008) uppger att forskning inom ekonomistyrning till stor del har 

fokuserat på formella styrsystem och att förståelsen för hur andra typer av kontroll, som 

exempelvis kultur och struktur, kan komplettera eller ersätta styrsystem i olika situationer är ett 

relativt outforskat fält. Därutöver finns ett behov av att studera Malmi & Browns (2008) ramverk 

empiriskt för att skapa en större förståelse för synen av ekonomistyrning som ett paket samt 

studera hur kontrollsystemen i modellen relaterar till varandra (Malmi & Brown, 2008).   

I och med att ekonomistyrningens olika kontrollsystem till stor del har studerats isolerat 

från varandra genom kvantitativa studier och med fokus på främst formella former av kontroll, 

ämnar denna studie undersöka ekonomistyrning som en helhet genom en kvalitativ studie. 

Studien tar avstamp i Malmi och Browns (2008) ramverk för att bidra med empiriskt underlag 

och en fördjupad förståelse över hur styrmedlen i ramverket samverkar.   

1.3   Forskningsfråga 
Hur samverkar olika styrmedel i en konkurrenskraftig organisation?  

1.4   Syfte 
Genom att studera hur formella och informella styrmedel relaterar till varandra är syftet med 

denna studie att skapa en fördjupad förståelse för hur dessa system samverkar för att uppnå en 

stark konkurrensposition.   
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2   Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som kommer utgör grunden för studien. Den teoretiska 

bakgrunden bottnar i att se ekonomistyrning som en helhet, baserat på  Malmi och Browns (2008) 

ramverk. Formella och informella former av kontroll presenteras, följt av en genomgång av 

Malmi och Browns (2008) huvudkategorier av kontrollformer, vilket är det ramverk som används 

för vidare analys.  

2.1   Ekonomistyrning 
Management Control, i denna studie översatt till ekonomistyrning, inkluderar alla verktyg och 

system som används av managers, det vill säga av chefer eller ledningen, för att säkerställa att 

medarbetarnas beteende och beslut överensstämmer med organisationens mål och strategi (Malmi 

& Brown, 2008).  

Ekonomistyrning definieras som “formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer 

och processer som en organisations ledning använder för att formulera strategier och genomföra 

dem genom att påverka beteenden i organisationen” (Nilsson et al, 2010, s. 13). Ekonomistyrning 

kretsar alltså kring information och kommunikation, strukturer och processer samt lokala seder 

inom organisationens verksamhet och funktionen kan betraktas vara att formulera och genomföra 

strategier (Ibid, s. 15).  

2.1.1   Situationsanpassad styrning 
Situationsanpassningssynsättet, contingency theory, utmanar traditionella teorier om styrning som 

eftersträvar principer av styrning att kunna applicera i alla omständigheter (Jackson, 2000), samt 

den mekaniska styrningens strävan efter ett bästa sätt att styra på (Burns & Stalker, 1961).   

Genom situationsanpassningssynsättet betraktas organisationer som öppna system som 

interagerar och är beroende av sin omgivning (Burns & Stalker, 1961; Jackson, 2000; Morgan, 

2006, s. 38-42). De organisationer som inte är anpassade till omgivningen kan missa möjligheter, 

få ökade kostnader samt en hotad överlevnad (Ibid). En organisations strukturer och processer 

bör därmed vara anpassade till interna och externa faktorer, så kallade omvärldsfaktorer 

(Anthony & Govindarajan, 2007, s. 576).  

Situationsanpassningssynsättet hävdar att det inte finns något bästa sätt att organisera på, 

och att olika former av styrning är mer eller mindre effektiv i olika situationer (Chenhall, 2003; 

Gerdin & Greve, 2004). En organisations styrning av olika verksamheter och underenheter är 

även den situationsberoende (Schlegel & Britzelmaier, 2011). Styrsystem behöver således både 
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vara anpassade till externa faktorer, samtidigt som de interna systemen behöver vara 

koordinerade och kongruenta, för att organisationen ska vara effektiv (Jackson, 2000; Morgan, 

2006). En hög osäkerhet i omgivningen bör exempelvis följas av en mer organisk styrning, vilket 

bland annat syftar på mindre definierade befogenheter, frekventa möten mellan olika 

organisatoriska nivåer och mer informell kommunikation (Burns & Stalker, 1961)  

2.2   Formell och informell styrning 
Formell styrning kan sammanfattas som ledningens direkta påverkan på  anställdas beteende, det 

vill säga genom verktyg som strategi, budget och rapporter (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Formella kontrollsystem kan delas in i två grupper: själva ekonomistyrningssystemen i sig och 

regler (Ibid). Ekonomistyrningssystem är explicita system som ledningen utformar och styr en 

organisation efter (Ibid). Regler innefattar alla former av formella instruktioner och kontroller, så 

som arbetsbeskrivningar, manualer och etiska riktlinjer (Ibid), men också andra formaliserade 

procedurer och system (Ferner, 2000).  

Förutom de formella kontrollsystemen existerar ett antal informella processer i en 

organisation, och för att effektivt kunna styra organisationen och uppnå strategiska mål måste de 

informella strukturerna beaktas vid utformning av de formella systemen. De informella 

processerna är exempelvis arbetsmoral, attityder, kultur och ledarskapsstil. Arbetsmoral och 

attityder kan exempelvis bero på normer och värderingar i samhället. Organisationskultur syftar 

på de gemensamma värderingar och beteendenormer som är implicit accepterade och explicit 

manifesterade i en organisation. Organisationskulturen kan ofta förklara varför samma formella 

styrsystem fungerar olika i till synes likadana organisationer. Formella styrsystem påverkas även 

till stor del av ledningens ledarskapsstil. Ledares beteende kan reflekteras i anställdas attityder 

och beteende. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

2.3   Ekonomistyrningspaket 
En organisation tillämpar ett flertal former av styrning för att påverka beteendet hos sina 

medarbetare, och kombinationen av dessa styrformer kan sammanfattas som en styrmix (Nilsson 

et al., 2010, s. 64). Ekonomistyrning existerar på olika nivåer i en organisation och består av ett 

antal olika system (Malmi & Brown, 2008). Dessa system påverkar och samverkar med varandra, 

och det är viktigt att studera dem tillsammans för att få en helhetsbild av en organisations 

ekonomistyrning (Ibid). Malmi och Brown (2008) har därav sammanställt styrningen som ett 

paket, Management Control System Package, bestående av fem huvudkategorier: kulturstyrning, 
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planering, cybernetisk styrning, belöning och bonusar och administrativ styrning, se figur 1. 

Modellen belyser hur olika ekonomistyrningssystem kompletterar och påverkar varandra, och 

presenterar en helhetsbild av styrning (Ibid). Malmi och Browns (2008) modell är strukturerad 

kring hur kontroll utövas och beskriver de system, verktyg och praxis som ledningen har att tillgå 

för att formellt och informellt styra de anställdas beteende.   

  
Källa: Malmi & Brown, 2008, s. 291, egen figur  

2.3.1   Kulturstyrning 
Malmi och Brown (2008) använder Flamholtz et al.’s (1995) definition av organisationskultur 

som: 

“the set of values, beliefs and social norms which tend to be shared by its 
members and, in turn, influence their thoughts and actions”. (Flamholtz et al., 

1995, s.158) 

Organisationskultur betraktas som ett kontrollsystem i och med att kulturen påverkar beteendet 

inom organisationen (Malmi & brown, 2008).   

Inom kulturstyrning identifieras tre former av kulturell kontroll: klaner, värderingar och 

symboler (Malmi & Brown, 2008). Klaner är olika subkulturer och undergrupper inom en 

organisation som särskiljs av en distinkt, egen kultur (Ouchi, 1979). Värderingar är ett koncept 

som definierades av Simons (1995) som explicita värderingar som top management, högsta 

ledningen, använder sig av för att styra beteende inom en organisation. Symboler är visuella 
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uttryck, så som klädkod eller hur arbetsmiljön och byggnader är utformade, som medvetet är 

skapade för att främja ett visst beteende eller kultur (Schein, 1997).  

Kulturstyrningen är placerad högst upp i modellen för att gestalta att denna typ av 

styrning är subtil och kan genomsyra hela organisationen (Malmi & Brown, 2008). Kultur är 

relativt svårföränderlig och har således en inramande roll till den övriga kontrollen (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Malmi & Brown, 2008).   

2.3.2   Planering 
I planering ingår både kort- och långsiktig planering, där organisatoriska mål gällande vilka 

standarder som organisationen ska nå i relation till målen bestäms. Planering kan även verka för 

att skapa en samstämmighet genom att förena målen mellan en organisations olika funktionella 

delar och underavdelningar. De individer som är involverade i planeringen anses vara mer 

benägna att arbeta i enlighet med planerna. Planeringen delas upp i två underkategorier: 

aktivitetsplanering, som huvudsakligen har ett taktiskt fokus och sträcker sig över en period om 

ett år, samt långsiktsplanering. Den långsiktiga planeringen bestämmer organisatoriska mål och 

aktiviteter över en längre period och har således ett strategiskt fokus. (Malmi & Brown, 2008)  

2.3.3   Cybernetisk styrning 
Cybernetisk styrning innebär att mäta och jämföra prestationer mot en standard, och därefter 

korrigera eventuella avvikelser (Green & Welch, 1988). Detta sker genom en feedback loop 

enligt schemat plan, do, check, act (Malmi & Brown, 2008). Måtten som används kan vara 

exempelvis budget, och kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär, eller en 

blandning i så kallad hybridform (Ibid). Hur avvikelser hanterar kan delas in i två kategorier: 

single och double loop learning (Argyris, 1977). Vid single loop learning identifieras och 

korrigeras avvikelser i förhållande till en standard, men vid double loop learning ifrågasätts även 

standarden och själva grundantagandet (Ibid).  

2.3.4   Belöningar och bonusar 
Belöningar och bonusar är system som syftar till att motivera och öka individer och gruppers 

prestationer inom en organisation, samt att uppnå kongruens mellan individuella och 

organisationella mål (Bonner & Sprinkle, 2002). Belöningar och bonusar är skilda verktyg och 

kan användas för olika syften, inte bara som belöning för uppnådda mål utan också för att 

motivera och uppmuntra anställda, behålla personal inom organisationen samt öka välbefinnande 

(Malmi & Brown, 2008).   
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Det finns en särskiljning mellan att belöna genom så kallade extrinsic eller intrinsic 

values. Extrinsic values syftar på att ge belöning efter utfört arbete, vilket kan leda till att det är 

resultatet och belöningen snarare än arbetet i sig som motiverar. Att motivera anställda via 

intrinsic values, genom att utforma arbetsuppgifter som känns meningsfulla, ger de anställda 

möjlighet att påverka arbetet samt möjlighet till självständighet och självkontroll. (Flamholz et 

al., 1985)  

2.3.5   Administrativ styrning 
Administrativ styrning är strukturer och procedurer med avsikt att inverka på medarbetares och 

chefers beteende inom organisationen genom ledningsstruktur, organisationsstruktur och policies 

och tillvägagångssätt. Dessa styr de anställdas beteende genom att göra personer ansvariga för 

utfallet, samt genom organisationens design och genom att specificera hur uppgifter ska utföras 

via standardiseringar. En organisations struktur för ansvarsfördelning och befogenheter skapar 

därutöver strukturer för kommunikation och samarbete. Den administrativa styrningen är 

placerad längst ner i figuren eftersom denna utgör en struktur och ram för de övriga 

kontrollsystemen att verka inom. (Malmi & Brown, 2008)   

2.4   Kritisk redogörelse 
Det har riktats kritik mot Burns och Stalkers (1961) redogörelse att i dynamiska, föränderliga 

omgivningar är en organisk struktur mer effektiv än en mekanisk struktur. Argument har riktats 

mot att andra strukturer, så som teambaserad, specialiserad och intensiv administration är mer 

effektiv för nysatsningars benägenhet till innovation (Wesley et al., 2006). Dock stöder resultaten 

från stora, etablerade företag att organiska strukturer, med en hög grad av horisontell snararare än 

vertikal koordinering samt avsaknad på formellt definierade uppgifter är lämplig då omgivningen 

är turbulent (Ibid).   

Kritik har riktats mot situationsanpassningens koncept av att hitta en lämplig matchning 

mellan strukturen och processerna till den kontext som organisationen verkar i (storlek, kultur, 

teknologi, arbetsuppgifter), och att det är en god anpassning som är nyckeln för att organisationer 

ska kunna vara effektiva (Drazin & Van de Ven, 1985).  

Utmaningar i att studera ekonomistyrning i ett paket uppger Malmi och Brown vara att 

begreppet ekonomistyrning är svårdefinierat, att det går att ifrågasätta vad som ska inkluderas 

eller exkluderas, samt att styrsystem ofta är komplexa vilket skapar utmaningar för forskningen. 

Nilsson et al. (2010, s. 68) redogör att det finns fördelar även med andra definitioner av styrmix 
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och styrformer, men att Malmi och Browns ekonomistyrningspaket “ger en bra inventering” av 

vad en organisations styrmix kan bestå av.  

2.5   Teoretisk sammanfattning 
Ekonomistyrning inkluderar samtliga verktyg och system som används av ledningen för att 

säkerställa att medarbetarnas beteende och beslut överensstämmer med organisationens mål och 

strategi, och kan vara av både formell och informell karaktär (Malmi & Brown, 2008; Nilsson et 

al., 2010). Situationsanpassningssynsättet utgår från att det inte finns ett bästa sätt att styra en 

organisation på, utan en organisation måste anpassa sig till ett flertal omvärldsfaktorer (Anthony 

& Govindarajan, 2007; Chenhall, 2003; Gerdin & Greve, 2004). Dessutom måste de interna 

systemen i sig vara kongruenta för att en organisationens styrning ska fungera effektivt (Jackson, 

2000).  

De olika styrmedel som är närvarande i en organisation har ofta studerats isolerat från 

varandra, vilket kan ha genererat missvisande resultat (Chenhall, 2003; Malmi & Brown, 2008). 

Malmi och Brown (2008) har därför sammanfattat ekonomistyrning som ett paket där de olika 

styrsystemen sammanfattas och presenteras som en helhet. De fem huvudkategorierna av 

styrsystem som ingår i modellen är kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöningar 

och bonusar samt administrativ styrning. Dessa system samt deras underkategorier visualiseras i 

figur 1. Studiens teoretiska ramverk utgörs av Malmi & Browns (2008) modell över hur 

ekonomistyrning kan ses som ett paket för att undersöka hur de fem huvudkategorierna av 

kontroll samverkar och relaterar till varandra.  
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3   Metod 
Nedan presenteras studiens forskningsdesign och -strategi, följt av en motivering av valet av 

studieobjekt samt respondenter. Vidare följer en sammanställning av studiens uppsättning av 

empiriska datakällor, följt av en beskrivning av datainsamlingen samt en redogörelse och 

gestaltning av metoden för studiens dataanalys. Slutligen diskuteras metodvalen samt dess 

konsekvenser.   

3.1   Forskningsdesign och forskningsstrategi 
Studien använder existerande teori för att analysera empirin vilket innebär att studien är av 

deduktiv karaktär (Yin, 2009). Det teoretiska ramverket utgörs av Malmi och Browns (2008) 

ekonomistyrningspaket vilken har varit utgångspunkten för studiens design och utförande. En 

studie kan vara antingen exploratory, descriptive eller explanatory eller utgöra en kombination av 

dessa. Naturen på denna studie är av explanatory, förklarande, karaktär då studien förlitar sig på 

kvalitativ data för att förklara och besvara frågan hur styrmedel samverkar. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012)  

Det finns en uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Denna studie har som 

utgångspunkt att skapa mening och förståelse vilket gör en kvalitativ forskningsdesign passande 

(Saunders et al., 2012). En kvalitativ design möjliggör djupgående studier av olika ämnen (Yin, 

2009). Forskningsstrategin för kvalitativa studier kan utgöras av bland annat action research, 

Grounded Theory eller case study research (Saunders et al., 2012). En case study, hädanefter 

fallstudie, är att föredra framför andra forskningsstrategier då forskningsfrågan ska besvara 

frågan “hur” eller “varför”, samt då forskningsämnet är ett samtida fenomen som undersöks inom 

dess verkliga miljö (Yin, 2013). Studiens forskningsfråga är av förklarande karaktär och ämnar 

besvara frågan “hur samverkar olika styrmedel i en konkurrenskraftig organisation?”. Vidare är 

det ett samtida fenomen att studera styrmedel som en samverkande helhet, vilket undersöks inom 

dess faktiska kontext på det valda studieobjektet, Scania CV AB i Södertälje.  

Fallstudier möjliggör att kunna studera ett fenomen på djupet under en begränsad 

tidsrymd, och är därutöver en relevant metod då forskningsfrågan kräver omfattande, djupgående 

beskrivningar och ämnar utöka kunskapen om ett organisatoriskt fenomen  (Yin, 2009). Olika 

ekonomistyrningssystem har oftast studerats separata från varandra och i form av kvantitativa 

undersökningar (Chenhall, 2003). Därav baseras denna studie på en kvalitativ fallstudie för att 

skapa en djupare förståelse för hur olika ekonomistyrningssystem samverkar och påverkar 

varandra. Studien bidrar således till att fördjupa fältet ekonomistyrningsmix.  
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Fallstudier kan baseras på multiple cases om studien studerar flera fall eller, om studien 

fokuserar på ett specifikt fall, utgöra en så kallad single case study (Saunders et al., 2012). Denna 

studie utgörs av en single case studie eftersom det är ett enskilt studieobjekt samt ett fenomen 

som studeras. Studien utförs inom en begränsad tidsram och fallstudien undersöker ett specifikt 

fenomen vid en specifik tidpunkt, vilket medför att studien kan beskrivas som cross-sectional, 

vilket skiljer sig från longitudinella studier som utförs under en längre tidsperiod (Saunders et al., 

2012, s. 190).   

3.2   Val av studieobjekt  
För att uppfylla studiens syfte; Genom att studera hur formella och informella styrmedel 

relaterar till varandra är syftet med denna studie att skapa en fördjupad förståelse för hur dessa 

system samverkar för att uppnå en stark konkurrensposition, söktes en organisation som visat sig 

vara konkurrenskraftig. Vidare söktes en organisation som arbetar aktivt med strategi och 

styrning, eftersom det bästa sättet att skapa ny kunskap är att studera framgångsrika exempel 

(Kaplan, 1984). Därför valdes Scania CV AB, hädanefter Scania. Scania har sedan år 1934 inte 

uppvisat negativa resultat och är även näst störst på marknaden i Europa (Scanias årsredovisning, 

2015). Scanias kärnvärden är kunden först, respekt för individen och kvalitet (Ibid). Förutom sina 

kärnvärderingar lägger Scania stor vikt vid ständiga förbättringar genom effektivisering, 

forskning och utveckling, och organisationen har som mål att bli ledande inom hållbara 

transporter (Ibid).   

Utifrån studiens syfte och teoretiska ramverk är Scania ett passande studieobjekt, då de 

visat sig långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga, arbetar aktivt med strategi och styrning, 

analyserar noggrant sin omgivning samt strävar efter förbättring och utveckling. Efter att ha valt 

ut Scania som lämpligt studieobjekt beviljades tillgång till organisationen genom kontakt med 

potentiella respondenter inom organisationen. Författarna till denna studie har således haft en 

extern roll, vilket beskrivs av Saunders et al. (2012) som då forskarna vid studiens genomförande 

inte är anställda av studieobjektet i fråga.   

3.2.1   Avgränsning inom studieobjekt 
Eftersom Scania är etablerade i över 100 länder (Scanias årsredovisning, 2015) är en avgränsning 

inom organisationen nödvändig. Studiens undersökningsområde avgränsades därav till Scanias 

anläggning i Södertälje, vilket är organisationens huvudkontor (Scania, 2014). Till följd av att 
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studien syftar till att skapa en bred och djup förståelse av styrningen på Scania var möjligheten att 

studera ledning och styrning av olika avdelningar viktig för att ge studien reliabilitet.   

Genom att anläggningen i Södertälje har en geografisk närhet till Uppsala har studiens 

primärdata fysiskt sett kunnat inhämtas från Scanias lokaler vilket möjliggjort observationer av 

arbetsmiljön. Vidare har studien avgränsats inom Södertälje till att utgå från tre diversifierade 

avdelningar inom produktion, forskning och utveckling samt industriell utveckling. Dessa 

avdelningar bedömdes ge en förklarande bild av styrningen och organisationens arbete, men 

också för att dessa var de avdelningar som studien beviljades tillgång till. Studiens analysnivå är 

därav på funktionsnivå för att studera hur styrmedlen appliceras och samverkar, med fokus på det 

operativa styrningsarbetet på avdelningsnivå.   

3.3   Val av respondenter 
Studien syftar till att undersöka styrning, varför personer i ledande positioner inom olika 

avdelningar valdes ut för intervjuer, se sammanställning av respondenterna i tabell 1. Vidare 

valdes personer på varierande hierarkiska nivåer inom avdelningarna forskning och utveckling 

samt montering och industriell utveckling. Detta för att ge vad som beskrivs av Yin (2009) som 

en så kallad embedded dimension, genom att objektet studeras utifrån olika enheter. Detta för att 

ge en rättvisande bild av de styrmedel som används och hur de samverkar på olika avdelningar, 

då företagsledningen kan behöva situationsanpassa styrmedlen beroende på respektive 

underavdelnings förutsättningar (Lawrence & Lorsch, 1967). Genom en embedded dimension av 

fallstudien ökar möjligheten att mäta det som ämnas att mäta, och därigenom ge studien validitet 

(Yin, 2009).   
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Urvalet gjordes genom ett så kallat kriterieurval, med kriterierna att respondenten ska ha en 

ledande position och ha arbetat minst 10 år på företaget. Personer från skilda avdelningar inom 

organisationen valdes för att skapa ett brett och välgrundat resultat. Via en kontaktperson valdes 

tre respondenter ut från tre olika avdelningar som uppfyllde samtliga kriterier. Utifrån dessa tre 

respondenter gick urvalet vidare genom ett så kallat snöbollsurval, där de befintliga 

respondenterna förmedlade vidare kontakt till ytterligare tre respondenter. Kriterieurval är att 

föredra när forskaren har begränsad erfarenhet om området, och innebär en inledande period av 

undersökning av fältet för att utifrån detta göra vissa avgränsningar och kriterier för vilka 

respondenter som anses lämpliga samt ge god spridning. Snöbollsurval är lämpligt när en första 

kontakt upprättats. Att endast använda sig av snöbollsurval kan ge små och skeva resultat, därför 

valdes att kombinera kriterieurval och snöbollsurval för denna studie (Dalen, 2015).   
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3.4   Empiriska datakällor 
Studien utgörs av tre olika typer av datakällor, med syftet att triangulera informationen och på så 

sätt säkerställa en rättvisande bild. Syftet var att få en så djupgående bild som möjligt vilket 

bedömdes möjliggöras bäst genom en fallstudie baserad på olika typer av  empirisk data. Totalt 

genomfördes sex intervjuer ansikte mot ansikte med sex respondenter med ledande befattningar 

på tre olika underenheter på Scania i Södertälje. Intervjuerna varade under ungefär en timmas tid 

och insamlingen av det empiriska materialet utfördes under en månads tid, se tabell 1 och 2. 

Utöver semi-strukturerade intervjuer genomfördes direkta observationer (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014) i form av rundvisningar och besök i Scanias arbetsmiljöer, 

lunchrestauranger och kontorslandskap.   

Studiens sekundärdata har delvis utgjorts av en avhandling om Scanias styrning; ”Scanias 

framgång - betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning” (Anjou, 2008). 

Ytterligare information och insyn i företaget har fåtts genom att författarna fått ta del av 42 sidor 

interna dokument samt även fått ta del av interna hemsidor och strategidokument vid 

intervjutillfällena. En sammanställning av primär- och sekundärkällorna presenteras i tabell 2.  
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3.4.1   Datainsamling  
Scania är en konkurrenskraftig global organisation och det finns tidigare fallstudier och 

beskrivningar av organisationen som utökar kunskapen av studieobjektet. Insamling av 

primärdata inleddes genom att studera Scanias hemsida, årsredovisning och Scanias SWOT-
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analys från 2015 för att få en överblick av organisationen, deras övergripande mål och 

värderingar samt förhållningssätt och syn på marknaden.   

Efter att utvalda intervjuobjekt beviljat förfrågan om intervju valdes en passande dag och 

tid att utföra intervjun på, i Scanias lokaler i Södertälje. Respondenterna fick, utöver en 

beskrivning av studiens ämnesområde som bifogats via mail vid intervjuförfrågan, ett 

övergripande intervjuunderlag innan intervjutillfället. Underlaget innehöll en beskrivning av 

studiens ämne och syfte. Inga frågor bifogades på förhand, utan respondenterna meddelades att 

de skulle få möjlighet att tala fritt kring intervjuteman rörande ledning.   

3.4.2   Intervjudesign 

Intervjuerna kan beskrivas som semi-strukturerade. Semi-strukturerade och djupgående 

intervjuer är en lämplig intervjustrategi vid en kvalitativ studie där frågorna är komplexa eller 

öppna, samt att ordningen som de ställs i kan behöva ändras (Saunders et al., 2012, s. 374-375), 

vilket ansågs vara en passande design utifrån studiens syfte.  

Frågorna som ställdes under intervjutillfällena utgick från centrala teman baserat på 

Malmi och Browns (2008) ramverks fem huvudkategorier; kulturstyrning, planering, cybernetisk 

styrning, belöningar och bonusar samt administrativ styrning. Syftet var att fördjupa kunskapen 

om hur styrmedel samverkar. Intervjuguiderna, vilka intervjuerna utgick fritt från, finns bifogade 

som bilaga 1 och 2. I och med att intervjuerna är semi-strukturerade anpassades intervjuerna 

beroende på avdelning och intervjutillfälle och underlaget utgjorde snarare en vägledning över 

vilka områden samtalet skulle kretsa kring än något som följdes strikt.   

Intervjuerna genomfördes som en löpande process genom att en överblick och lätt analys 

av materialet har gjorts efter varje intervju. Detta för att kunna identifiera eventuella intressanta 

ämnen eller luckor i materialet vilket därefter har varit grunden för nästkommande intervju. 

Intervjuerna lades upp så att en respondent från vardera avdelning utgjorde de första tre 

intervjuerna för att ytterligare möjliggöra att fylla i eventuella luckor i informationen vid 

näskommande intervjutillfälle.   

För att få respondenterna att känna sig bekväma inleddes intervjun med frågor som 

uppmanade personerna att berätta om deras titel, avdelning och tidigare arbetspositioner inom 

Scania. Detta syftade till att få samtalet att komma igång och är en lämplig strategi vid 

genomförande av intervjuer (Cassell, 2015). Intervjun avslutades med en avslutande fråga där 

respondenten ombads beskriva Scanias företagslednings tre främsta styrkor, för att sammanfatta 

respondentens syn på Scanias ledningsstil. Därutöver gavs personerna möjlighet att fylla ut något 
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som de inte ansåg hade kommit fram, vilket är lämpligt för att respondenterna ska ha fått delge 

all information de vill framföra (Ibid).  

Etiska frågor i samband med intervjuerna har tagits hänsyn till genom att respondenterna 

har delgetts skriftligt material om studiens syfte och innehåll innan intervjun ägt rum, där de har 

haft möjlighet att ge sitt samtycke till att delta eller ej (Bell & Nilsson, 2006, s. 157). Efter att 

materialet sammanställts fick respondenterna möjlighet att läsa igenom den empiriska 

sammanställningen och återkomma med kommentarer för att säkerställa att ingen information 

missats eller feltolkats. Respondenterna gavs möjlighet att vara anonyma men samtliga gav 

samtycke till att vara namngivna i studien.  

3.4.3   Operationalisering 
Att de teoretiska begreppen operationaliseras fyller flera syften. Delvis att skapa förståelse hos 

respondenten och undvika facktermer som kan anses krångliga, främmande eller formella, men 

också för att skapa en hög inre validitet i studien. Inre validitet betyder att studien faktiskt mäter 

vad den avser att mäta. Hur begreppen är operationaliserade är av största betydelse för om de svar 

som ges kommer besvara studiens frågeställning eller ej. Om frågor ställs fel eller begrepp 

operationaliseras fel, kan fel saker mätas och studien riskerar att inte kunna besvara sin 

frågeställning. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 62-63)   

Operationalisering av de teoretiska variablerna, baserat på Malmi & Browns (2008) 

ramverk, gestaltas i tabell 3. Det framgick under intervjutillfällena att respondenterna var väl 

inlästa på teorier om styrning och kontroll vilket gjorde att vissa teoretiska begrepp, så som 

exempelvis budget, produktionsfilosofi, formellt- och informellt ledarskap, strategiprocess samt 

organisationskultur, med fördel kunde användas utan att operationaliseras.  
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3.5   Dataanalys 
Fallstudier av kvalitativ karaktär genererar en stor mängd data, vilket ställer höga krav på analys 

för att kunna identifiera mönster, skillnader eller likheter. Primärdatan utgörs av icke-numerisk 

data i form av intervjuer, dokument och observationer, efter intervjuperioden transkriberades 

samtliga intervjuer noggrant för att ingen information skulle missas. Det transkriberade materialet 

har sedan studerats och kodats ingående. Kodningen har gjorts i ett antal steg; den första analysen 

av datan kan beskrivas som empiridriven, nästkommande kodning analysdriven och slutligen en 

tredje analys av den empirisk data som ej täckts av studiens teoretiska ramverk.   

Efter intervjutillfällena gjordes en övergripande genomgång av inspelningen och 

anteckningarna för att få en överblick över materialet samt få förslag på ytterligare relevanta 

aspekter till nästkommande intervju. Det första steget i kodningen var därefter en grundlig 
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genomläsning av samtliga transkriberade intervjuer för att få en övergripande bild av det 

insamlade materialet. Materialet skrevs ut med utökade sidomarginaler som möjliggjorde 

anteckningar och sammanfattningar. Sedan följde en empiridriven kodning, som utgjordes av en 

ytterligare genomläsning av de transkriberade intervjuerna där materialets innehåll värderades 

och markerades utifrån dess relevans till studiens syfte, där de relevanta delarna ströks under och 

antecknades. Materialet grupperades därmed utifrån centrala teman.   

I nästa steg gjordes en genomgång av det transkriberade materialet utifrån Malmi och 

Browns (2008) teoretiska ramverk, där teman i det empiriska materialet jämfördes och 

grupperades i enlighet med de teoretiska begreppen; kulturstyrning, planering, cybernetisk 

styrning, belöningar och bonusar samt administrativ styrning. Teorin var således utgångspunkten 

i detta steg för att kunna koppla empirin till de valda teoretiska variablerna och se hur väl teorin 

kunde förklara det som visades i materialet. Dock uppdagades det att ett antal av materialets 

teman inte förklarades eller rymdes i Malmi och Browns (2008) variabler. Därmed påbörjades det 

slutliga steget som ämnade söka efter ytterligare teorier för att förklara de empiriska delar som 

inte täcktes av det teoretiska ramverket. Utifrån empirin bedömdes ledarskapsstil utmärka sig i 

materialet, varav ny teori för att förklara dessa delar adderades till studien. Utdrag ur 

dataanalysen gestaltas i tabell 4.     
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3.6   Metodkonsekvenser 
Reliabilitet syftar på huruvida datainsamlingen eller analysprocessen skulle ge konsekventa 

resultat om studien utfördes vid ett annat tillfälle eller av en annan forskare. Bristen på tydlig 

struktur eller standardisering som följer av semi-strukturerade intervjuer kan ge konsekvenser för 

reliabiliteten eftersom detta kan generera skillnader i den information som ges tillgång till 

(Saunders et al., 2012).   
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Kvalitativa studier används med fördel för att fördjupa kunskapen inom ett specifikt 

område, men att genomföra fallstudier kan vara en av de mest utmanande forskningsansatserna 

(Yin, 2013). Fallstudier som forskningsmetod har kritiserats för att avsakna statistisk reliabilitet 

och validitet, samt att det inte går att uppnå generaliserbarhet genom en fallstudie (Gummesson, 

2000; Bell & Nilsson, 2006). Dock ifrågasätts antagandet att det inte ska gå att generalisera från 

ett begränsat antal observationer och att kvantitativa undersökningsmetoder baserat på ett stort 

statiskt urval är den enda grunden för generalisering (Gummesson, 2000; Lee & Baskerville, 

2003). Syftet med denna kvalitativa studie är dock att fördjupa ett fält som främst har studerats 

kvantitativt tidigare, varför studiens främsta fokus inte är att generera ett resultat att applicera i 

alla sammanhang. Syftet är snarare att förklara hur styrmedel är kombinerade och samverkar för 

att skapa konkurrenskraft i detta specifika fall, vilket torde kunna appliceras i liknande fall under 

liknande omständigheter. 

För denna studie bedömdes semi-strukturerade intervjuer i Scanias lokaler i Södertälje 

kombinerat med observationer generera ett lämpligt underlag för att få en fördjupad bild och 

kunna besvara frågeställningen. Intervjuer har en fördel gentemot exempelvis enkäter genom att 

de möjliggör att etablera en personlig kontakt med respondenterna, att respondenterna har 

möjlighet att ställa frågor och det finns utrymme för följdfrågor (Saunders et al., 2012). För att få 

ett rikt material att analysera bedömdes det vara av vikt att etablera en personlig kontakt med 

respondenterna genom att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte för att inte missa eventuella 

synintryck. Intervjuer som genomförs ansikte som ansikte har traditionellt sett betraktats som den 

mest lämpliga intervjumetoden, genom att det underlättar att få en personlig kontakt samt ta del 

av övriga intryck i form av gester och ansiktsuttryck (Casell, 2015). Risken för forskarmisstag 

har reducerats genom att utföra intervjuerna väl förberedda samt spela in intervjuerna, efter 

avstämning med respondenterna om inspelning accepteras, för att undvika felcitat eller att missa 

något av det som sägs under intervjun. 

 Intervjuer är en lämplig metod vid kvalitativa studier för att få ett rikt material (Bell & 

Nilsson, 2006; Casell, 2015), vilket var utgångspunkten för denna studie. Intervju som metod har 

även en nackdel genom att det kan vara tidskrävande, därför ges ofta utrymme endast till ett fåtal 

intervjuer vilket kan medföra en stor risk för skevhet och subjektivitet (Bell & Nilsson, 2006). 

För denna studie bedömdes dock sex intervjuer vara ett rimligt antal utifrån studiens tidsram och 

tillräckligt stort urval för att uppfylla studiens syfte. Eventuell subjektivitet och varierande 

struktur på intervjuerna är dock något som har tagits i beaktning vid genomgång och tolkning av 

materialet.  
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Respondenterna har läst igenom sammanställningen av det empiriska materialet och haft 

möjlighet att lämna kommentarer, detta betraktas dock inte ha påverkat resultatet negativt eller 

snedvridigt resultatet. Respondenterna har inte lämnat några ingående kommentarer som 

begränsat innehållet utan snarare godkänt och fastslagit att tolkningen av materialet är korrekt. 

Att respondenterna ej valt att vara anonyma har inte påverkat resultatet då de givit sitt samtycke 

att stå namngivna först efter genomläsning av det insamlade materialet.  
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4   Fallstudie på Scania 
Nedan presenteras ett urval ur det material som framkommit under de intervjuer, observationer 

och dokument som insamlats under studien. Urvalet har gjorts i enlighet med studiens 

dataanalysmetod. Studiens respondenter refereras till som Efternamn (årtal).  

4.1   Kulturstyrning  
Under intervjuerna beskrivs organisationskulturen baseras på de principer, värderingar och 

arbetssätt som ges av Scanias Produktionssystem, SPS. Scanias sätt att tänka uttrycks i “huset”, 

eller “SPS-huset”, vilket är en figur som gestaltar företagets principer och värderingar i form av 

ett hus. ”Huset” visar företagets kärnvärden: kunden först, respekt för individen och elimera 

slöseri. Dessa är placerade i husets botten och utgör grunden för arbetet samt är vägledande för 

företaget och genomsyrar företagskulturen. Scania har  därutöver fyra huvudprinciper: 

normalläge och standardiserat arbetssätt, rätt från mig, förbrukningsstyrd eller efterfrågestyrd 

produktion samt ständiga förbättringar.   

Principer är drivande i Scanias arbete, Fils (2016) förklarar att “det finns regelbaserad 

styrning av företag och så finns principstyrda företag”, där “Scania är principstyrda”. Utifrån 

principerna utvecklas överensstämmande metoder som ska leda till önskat resultat. Genom att 

utgå från principer för hur ett jobb ska göras eller i vilken riktning företaget ska arbeta så kan de 

anställda ges större möjlighet att tänka själva istället för att enbart motta direktiv uppifrån.   

Scania beskrivs utöver den formellt kommunicerade kulturen präglas av en informell 

företagskultur med stor betoning på informella kontakter och relationer. Scanias starka 

företagskultur beskrivs av flertalet respondenter skapa normer för hur arbetet ska utföras och den 

platta organisationsstrukturen genererar en snabbhet i organisationen som underlättar ledarskapet. 

Därmed skapar organisationskulturen en förståelse för beslut och tillvägagångssätt samt en 

gemensam riktning för individuella, funktionella och organisatoriska mål. Kulturen på Scania, 

genom de informella kontakterna, beslut som rör sig både nedifrån och upp samt uppifrån ger ett 

stort ansvar och självbestämmande till de anställda. Graden av självbestämmande beskrivs av 

flertalet respondenter skilja sig mycket från den tyska kulturen hos Scanias ägare och 

samarbetspartner.   
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4.1.1   Hur en homogen organisationskultur upprätthålls 
Genom ett stort utbyte av chefer och ett starkt internationellt och nationellt tvärfunktionellt 

samarbete beskrivs Scanias kultur genomsyra hela organisationen. Kulturen beskrivs som relativt 

homogen, vilket är en stor styrka för företaget. Vidare uppger Fils (2016) att kulturen medför att 

skillnader mellan avdelningar är liten, att “det är samma tänkesätt … det är nog bara arbetets 

karaktär som gör att det är olika.”  

Scania har en lång företagshistoria och det är en hög genomsnittlig anställningstid för 

medarbetarna. Personerna i en ledningsposition har till stor del innehaft ett flertal olika 

ledningspositioner, på olika avdelningar och geografiska platser. Därav beskriver ett par av 

respondenterna att de anställda i princip får värderingarna medfött från starten, lever och andas 

värderingarna. Ledarna får därmed en bred kunskap och förståelse för organisationen och olika 

avdelningar. Scania har en historia av att ledningen har levt upp till värderingarna och fått de 

anställdas förtroende. Under krisåren runt 2009 var Scania ett av få företag i branschen som inte 

varslade personal, utan som istället valde att stå fast vid värderingen respekt för individen genom 

att införa fyradagarsvecka för alla anställda, ända till högsta ledningen. Flera av respondenterna 

berättar att det skapade stort förtroende och visade att ledningen lever som de lär.  

4.2   Planering 
Scania har fyra långsiktiga företagsmål som visualiseras i det som kallas för  “ägget”, där varje 

mål utgör en fjärdedel av en oval figur. De fyra områden för målsättningar är kundperspektiv, 

lönsamhetsperspektiv, volymtillväxt och medarbetarperspektiv som omformuleras till mål om 

kundnöjdhet, lönsamhetsmål, tillväxtmål och medarbetarmål. De olika målen formuleras i en 

långsiktig strategisk plan och översätts sedan till kortsiktiga planer årsvis på organisationsnivå, 

som sedan översätts till varje avdelning specifikt. Respondenterna uppger att strategiprocessen 

genom iteration, det vill säga en upprepande process, rör sig både uppifrån och ned samt nedifrån 

och upp. Under observation på de besökta avdelningarna tydliggjordes att den strategiska planen 

för varje avdelning utgår från en gemensam övergripande plan, och strategierna kommuniceras på 

”one-pagers”, endast en sida information för att vara lättöverskådliga. Däremot skiljer sig 

detaljerna åt genom att det är olika aktiviteter och olika specifika strategiska mål som är i fokus.  

Scania kan beskrivas som lönsamhetsdrivet, de arbetar för att erbjuda skräddarsydda, 

optimerade produkter som är mest lönsamma för kundens totalekonomi. Genom produkter som 

har lägst livscykelkostnad i förhållande till totalkostnaden arbetar Scania för att skapa mest värde 

för kunden.   
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4.3   Cybernetisk styrning  
Konstant uppföljning och puls beskrivs av Nilsson (2016) vara grunden för Scanias produktion. 

Arbetet följs upp mot standarder och elementblad och ledningen observerar hur arbetet faktiskt 

ser ut jämfört med hur det ser ut på pappret. Standarder beskriver tillvägagångssätt för 

produktionen och definieras som en taktcykel. Standarderna beskrivs av flertalet respondenter 

vara av vikt för att veta vad som ska prioriteras och vad som ska utvärderas inom produktionen.   

Det ständiga förbättringsarbetet utgår från “pdca-snurror” av plan, do, check och act på 

olika nivåer ute i fabriken, vilket gestaltas i interna organisationsdokument. Ständig förbättring 

genomsyrar verksamheten och utgår från ett normalläge, att definiera läget idag samt att definiera 

ett önskat läge som verksamheten arbetar och följer upp mot. Den dagliga styrningen innehåller 

bland annat mätning av olyckor, frisknärvaro, kvalitetsmått, produktivitetsnyckeltal men även 

uppföljning mot leveranstider samt finansiella mått. Ett par av respondenterna uppger att fokus på 

budget och budgetarbete har ökat sedan de blev en del av Volkswagenkoncernen. 

4.4   Belöningar och bonusar 
Merparten av respondenterna uppger att strukturen och systemet är beprövat och fungerar, så det 

som avgör om målen uppnås eller ej är hur väl ledarskapet kan genera motiverade, stimulerade 

och engagerade medarbetare. Strömsten (2016) berättar att Scania inte arbetar med direkta 

incitament och ackord för att belöna de anställda eftersom detta inte betraktas vara det rätta sättet 

att utveckla och motivera en medarbetare. Fils (2016) beskriver att en ökning av lönen enbart har 

en tillfällig effekt för motivationen varför det är viktigare att ge erkännande och bekräftelse. 

Exempel på erkännanden kan utgöras av inspirerande tal, utmärkelser samt firande med tårta. Ett 

par av respondenterna uppger att det sätts utmanande mål och utvecklingsplaner för att skapa 

motivation samt att det arbetas för att skapa en känsla av att vinna eller förlora tillsammans. Detta 

förstärks exempelvis genom att samtliga anställda får en bonus om företaget går bra.  

Förutom belöningar försöker organisationen visa uppskattning och skapa gemenskap på 

flera sätt, vilket visade sig vid observationer av arbetsmiljön. Där framgår att det exempelvis 

finns kaffeautomater utspritt på avdelningarna samt kiosker och lunchrestauranger. På 

anläggningen i Södertälje finns även gym och tandläkare för de anställda och det finns 

interntransporter för att underlätta kommunikationen. Observation visar även att flertalet av 
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avdelningarna använder sig av en form av “visual planning”, där medarbetarna får ange status på 

projekt och gradera hur de upplever sin arbetsbelastning.  

4.5   Administrativ styrning 
Scania är uppbyggt enligt vad de själva kallar en klassisk struktur där de är indelade i tydliga 

avdelningar inom olika områden som exempelvis produktion, R&D, inköp och marknad. Scania 

producerar lastbilar, bussar och motorer, men det är lastbilarna som står för största delen av deras 

produktion och försäljning (Scanias årsredovisning, 2015).   

På Scania utförs arbetet både i ledningsgrupper och projektform via tvärfunktionella 

styrgrupper, där cheferna är med i både lednings- samt styrgrupper. Därav beskrivs 

organisationen som en matrisorganisation, och Fils (2016) uppger under intervjutillfället att det är 

lika stort fokus åt båda riktningarna i organisationen. Huvudkontoret i Södertälje består av ett 

stort antal betydelsefulla delar av företaget och nästan all forskning och utveckling. Den 

geografiska närheten beskrivs av majoriteten respondenter som en styrka genom att det möjliggör 

en personlig kontakt och möten “öga mot öga”.  

Flertalet respondenter uppger att konkurrens, snabbare krav på information, krav från 

kunder, lagkrav och fokus på hållbarhet medför att omvärlden idag förändras i hög takt. Att 

kunna förändra sig snabbt mot dessa förändringar beskrivs därav vara väsentligt för att vara 

konkurrenskraftiga. Scania CV AB blev under 2014 ett helägt dotterbolag i tyska 

Volkswagenkoncernen, vilket innebär nya ägare och nytt samarbete, både med Volkswagen men 

också med den tidigare konkurrenten MAN (Scanias årsredovisning, 2014).  

4.5.1   Produktionsfilosofi och arbetssätt 
Scanias Produktionsystem, SPS, beskrivs av samtliga respondenter som en framgångsfaktor. SPS 

beskrivs i korthet som att optimera flödena inom produktion, förbättra resurseffektiviteten och 

eliminera slöserier (Scanias Årsredovisning, 2014). Jörnving (2016) beskriver vid 

intervjutillfället att SPS bygger på att skapa engagemang och delaktighet oavsett nivå genom att 

alla medarbetare ska känna att de är en viktig del av arbetet, att de kan bidra och blir lyssnade på. 

Denna bild förstärks av observationer av lokaler och arbetsmiljö som kännetecknas av öppna ytor 

och flertalet möteslokaler.   

Produktionen beskrivs av ett antal respondenterna som flexibel, den kan svara snabbt på 

förändringar i efterfrågan genom att anpassa volymen och anpassa produkten efter kundens 

behov. Nilsson (2016) berättar vid intervjutillfället att tvärfunktionaliteten skapar förutsättningar 
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för en ökad kommunikation och samarbete mellan olika avdelningar samt en större förståelse för 

respektive avdelnings olika tidsramar och “mindset”.   

Scanias arbete, framförallt inom produktion, utgår till stor del från små arbetsgruppen på 

cirka fem personer vilket möjliggör en daglig, tät, styrning och närvarande ledarskap. Scanias 

produktion kan erbjuda ett flertal produktvarianter med relativt få artiklar genom att produkterna 

är uppbyggda i en modulmatris. Modulsystemet beskrivs av respondenterna som en av nycklarna 

bakom företagets lönsamhet genom att företaget kan dra nytta av synergieffekter.  

4.6   Ledarskapsstil 
Ledarskapet på Scania beskrivs av flertalet respondenter som avgörande för företagets framgång. 

Ledarskap baseras till stor del på att skapa engagemang hos medarbetarna genom närhet och 

involvering samt att fatta beslut på lägsta möjliga nivå. Genom att “vara där det händer”, vilket 

beskrivs som “gå och se”, säkerställs att ledningen är ute i verksamheten istället för att 

huvudsakligen arbeta inifrån kontoren. Nilsson (2016) delger att produktionsledarens närvaro på 

kontoret är ungefär 10%. Strömsten (2016) anser att det skapar respekt och förtroende för ledaren 

samt visar för de anställda att deras arbete är viktigt. Ledarskapet är inriktat på att skapa en 

förståelse och kunskap för verksamheten, att motivera varför en uppgift utförs. 

Erixon (2016) förklarar att Scanias ledningsstil baseras på sex ledarskapsprinciper som 

beskriver hur ledare på Scania ska tänka och agera i det dagliga arbetet. Ledarskapsprinciperna 

beskrivs som: 1. Samordna men arbeta självständigt, där var och en tar ansvar på alla nivåer; 2. 

Jobba med detaljerna men förstå helheten; 3. Agera nu men tänk långsiktigt; 4. Bygg kunskap 

genom kontinuerligt lärande; 5. Stimulera engagemang genom deltagande och att vara 

närvarande och slutligen att 6. Våga prova men hantera riskerna. Ett par av respondenterna 

nämner att principerna genomsyrar ledarskapet på alla avdelningar och nivåer. Ledningsstilen är 

därmed relativt homogen och går att känna igen genom hela organisationen. Olofsson (2016) 

uppger att det även finns ett inpräglat informellt ledarskap, som kan underlätta samarbete och 

kommunikation mellan avdelningar och hierarkiska nivåer inom organisationen.  

Jörnving (2016) anser att Scanias ledning till stor del är “en väl sammansvetsad grupp 

eller team” med en “tydlig gemensam vision” och en stark tro på samarbete. Att Scania tillverkar 

en greppbar, visuell produkt gör det möjligt för alla medarbetare att se resultatet av sitt arbete 

varje dag. För att vidareutveckla kompetensen och säkerställa att ledningen utgår från 

ledarskapsprinciperna erbjuds återkommande chefskurser och utbildningar.   
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5   Analys 
Nedan analyseras samverkan mellan styrmedel utifrån Malmi och Browns (2008) 

ekonomistyrningspaket. Det tillkommer viss komplettering av nya teorier då delar av fallstudiens 

resultatet låg utanför det presenterade ramverket. De mest centrala empiriska resultaten 

presenteras med målet att analysera materialet i enlighet med studiens syfte.  

5.1   Kulturstyrning 
Studiens material framhäver att organisationskultur är en betydelsefull faktor för styrningens 

effektivitet och organisationens framgång. Att kultur utgör en form av kontroll framhävs tydligt 

av Malmi och Browns (2008) ramverk där organisationskultur anses genomsyra de övriga 

kontrollsystemen och därav är placerad överst i ramverket. Kulturen påverkar därmed effekten av 

en organisations planering, cybernetiska styrning, belöningar och bonusar samt administrativa 

styrning.  

Organisationskulturen på Scania beskrivs som relativt homogen, vilket gör att eventuella 

subkulturer snarare är en följd av skillnader i arbetsuppgifter, tidsramar och arbetssätt än på 

grund av distinkta, egna kulturer (Malmi & Brown, 2008). Av materialet framgår att likheterna 

mellan olika grupper överväger skillnaderna, som ett resultat av att organisationskulturen skapar 

ett gemensamt sätt att tänka och en gemensam målbild genom hela organisationen.   

Kulturens funktion som kontrollsystem gestaltas bland annat av hur symboler används för 

att främja ett specifikt beteende (Malmi & Brown, 2008). Symbolbaserad kontroll exemplifieras 

av Schein (1997) som hur lokaler och byggnader är utformade samt tillämpningen av olika 

klädkoder. Detta återspeglar hur användningen av symboler fungerar på Scania, genom 

exempelvis öppna kontorslandskap och möteslokaler, vilket kan förknippas med en vilja att 

stimulera kommunikation och samarbete.  

I likhet med Simons (1995) definition av att värderingar är explicit kommunicerade av 

ledningen för att främja ett visst beteende inom organisationen, kan värderingar beskrivas 

förstärkas på ett konkret sätt inom Scania. Organisationen har starka kärnvärderingar av: kunden 

först, respekt för individen och eliminera slöseri som tydligt kommuniceras via ”SPS-huset”, 

vilket är en figur som visuellt gestaltar och synliggör dessa. Värderingarna går dock längre än att 

enbart styra beteende inom organisationen (Simons, 1995), då värderingarna även influerar 

utformningen av strategi, arbetssätt och principer.   

Scania klassificerar sig som principstyrda snarare än regelstyrda, vilket motiverar att 

kulturen via värderingarna har en större påverkan på beteende än regler. Samtidigt betonas vikten 



  
  

29  

av regler och standarder för att veta vad som ska göras samt prioriteras för att säkerställa 

effektivitet och att arbetssättet är enhetligt genom organisationen. Kulturen i sig beskrivs således 

inte vara tillräcklig för att vara drivande, utan det krävs att formella policies samt att strukturen 

fungerar och samspelar med kulturen för att nå önskade resultat. Att ledarskapet utgör denna länk 

mellan kultur och struktur bidrar till att systemen fungerar. Detta förstärker resonemanget att ett 

kontrollsystem inte går att studera isolerat utan måste förstås utifrån dess samverkan med övriga 

kontrollsystem, vilket leder till att kontrollsystemen därav ska förstås som en helhet (Malmi & 

Brown, 2008; Bedford et al., 2016).  

5.2   Planering 
Planering som kontrollsystem kan verka för att skapa en samstämmighet mellan olika funktioner 

och kontrollera att aktiviteterna är i linje med  de organisatoriska målen (Malmi & Brown, 2008), 

vilket exemplifieras i hur den strategiska planeringen skapar en sammanhängande målbild inom 

Scania. De anställda är delaktiga i planeringsarbetet och strategiprocessen, vilket i enligt med 

Malmi och Browns (2008) resonemang bör skapa en ökad drivkraft att arbeta i enlighet med 

planerna.  

 Planeringsarbetet i form av strategiprocesserna har en betydande roll på Scania för att ta 

fram och kommunicera organisationens kortsiktiga och långsiktiga fokus. Strategin präglar 

arbetet på samtliga nivåer och funktionella delar av organisationen, och planering utgör därmed 

en stor påverkan på anställdas beteende. Strategin influerar vilka aktiviteter som utförs genom att 

styra vilka mål som formuleras (Malmi & Brown, 2008). Scania utgår från en långsiktig 

strategisk plan, som översätts årsvis till mer konkreta planer och mål på varje funktionell nivå. 

Strategin är därav konstant närvarande i organisationen och utgör grunden för daglig styrning och 

uppföljning, där strategin skapar en integrering mellan de långsiktiga och kortsiktiga målen 

genom hela organisationen.  

5.3   Cybernetisk styrning 

För att möjliggöra måluppfyllelse i enlighet med de strategiska planerna betonas vikten av att 

göra småstegsförbättringar för att säkertsälla att organisationen arbetar målinriktat. Detta görs 

genom konstant uppföljning utifrån standarder för att kunna korrigera eventuella avvikelser. Den 

cybernetiska styrningen med att ta fram standarder, mäta prestation i relation till dessa och hitta 

avvikelser från målen (Green & Welch, 1988; Malmi & Brown, 2008), är således integrerad 

genom hela organisationen från strategiprocessen till den dagliga styrningen. Arbetet utgår till 
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stor del från organisationens kärnvärdering ständiga förbättringar där cybernetiska feedback-

loopar av plan, do, check och act (Malmi & Brown, 2008) genomsyrar arbetet. Det finns via 

grundantagandet om ständiga förbättringar en inbyggd förutsättning för organisationen att vara 

double-loop learning genom att vara öppna för att ifrågasätta standarden och processen (Argyris, 

1977).   

Prestation mäts genom ett så kallat hybridmätsystem (Malmi & Brown, 2008), där både 

finansiella och ickefinansiella mått ingår. Detta inkluderar uppföljning av både kvalitet och 

leveranstider, samt uppföljning av kostnadseffektiviteten i form av vilka processer som skapar 

värde och även utfall gentemot budget. Prestationsmåtten är därmed i linje med organisationens 

kärnvärderingar eliminering av slöseri och ständiga förbättringar samt att skapa lönsamhet för 

kunden på både kort och lång sikt.   

5.4   Belöningar och bonusar 
Hur Scania arbetar med motivation är starkt kopplat till företagets kärnvärderingar och 

ledarskapsprinciper. Individuella bonusar används inte för att motivera, utan samtliga anställda 

får istället gemensamt en del av företagets eventuella vinst för att signalera en känsla av att vinna 

och förlora tillsammans. Genom Scanias kärnvärdering respekt för individen finns ett starkt 

medbestämmande inom organisationen där beslut rör sig både uppifrån och ned men också 

nedifrån och upp. Vidare är arbetssättet förankrat i att skapa engagerade medarbetare.   

Viljan att se varje individ, att leda genom värderingar kombinerat med att skapa en 

förståelse för varför en arbetsuppgift görs och hur den bidrar till helheten bidrar till att motivera 

de anställda i likhet med Flamholtz et al.’s (1985) teori om intrinsic values. Snarare än att belöna 

resultatet i efterhand genom monetära belöningar värderas prestationer med utmärkelser och 

kompetensutveckling. Att använda denna typ av belöningar är också kopplat till kulturell kontroll 

(Malmi & Brown, 2008), då det främjar ett visst beteende inom organisationen och premierar de 

som efterlever organisationens värderingar och principer.  

Att lyckas motivera individer och grupper inom en organisation anses vara av största vikt 

för att uppnå kongruens mellan individuella och organisationella mål (Bonner & Sprinkle, 2002). 

På Scania är kopplingen mellan det individuella engagemanget och organisationens övergripande 

mål tätt sammankopplat. En central del av Scanias kultur och värderingar är att skapa och ta 

tillvara på engagemang genom hela organisationen. Att kunna ta tillvara på allas engagemang och 

tankekraft anses bidra till en starkare organisation samt främja effektivitet då det anses öka 
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motivation. Ledarnas dagliga arbete går till stor del ut på att skapa en förståelse för helheten och 

motivera varför en uppgift utförs.  

5.5   Administrativ styrning 

I enlighet med Malmi och Brown (2008) skapar organisationens design och struktur 

förutsättningar för beslutsfattande, informationsflöden och kommunikation. Den administrativa 

styrningen definierar därmed hur individer organiseras, hur ansvarsfördelning och befogenheter 

är fördelade samt uppsättningen av regler och instruktioner för hur arbete ska utföras (Malmi & 

Brown, 2008).  Strukturen på Scania är väl överrensstämmande med organisationens tro på dels 

standardisering och tydlighet, men också tvärfunktionellt samarbete.   

En förutsättning för Scanias mål att eliminera slöserier och maximera värde för ägare och 

kunder är den stora förståelse som finns mellan avdelningar och att det finns en stark tro på 

förändring. Organisationen har en stark tilltro till det tvärfunktionella arbetet och den 

gemensamma kulturen och tankesättet gör att nya samarbeten lätt etableras och fungerar väl. 

Genom organisationens förhållandevis platta matrisstruktur med betoning på tvärfunktionalitet 

och en inarbetad mötesstruktur med mycket kommunikation kan Scania liknas vid Burns och 

Stalkers (1961) kategorisering av en organisk organisation.   

 Scania produktionssytem, SPS, har stora likheter med både lean management och just in 

time genom att produktionen baseras på att alla aktiviteter ska skapa värde och att tillverkningen 

är kundorderstyrd. Scanias produktionssystem integrerar organisationens produktionsfilosofi med 

strategin och kulturen och kan liknas vid en del av de policies och tillvägagångssätt (Malmi & 

Brown, 2008) som tillämpas inom organisationen för att styra beteende.  

Arbetssättet inom produktion präglas av standardiseringar, specificerade uppgifter och 

processer vilket överensstämmer med Malmi och Browns (2008) administrativa styrnings 

redogörelse av det byråkratiska inslaget där regler och processer specificeras. Det påvisas av 

fallstudien på Scania att organisationsstrukturen utgör en stor påverkan på resterande aktiviteter i 

organisationen.   

Ledningsstrukturen inkluderar förutom formaliserade strukturer av auktoritet och 

ansvarsfördelning även system för koordinering av aktiviteter och kommunikation (Malmi & 

Brown, 2008). På Scania återfinns administrativa strukturer som guidar beteende i likhet med 

Malmi och Browns (2008) beskrivning. Den inarbetade mötesstrukturen genom det 

tvärfunktionella arbetet skapar dagligen förutsättningar för vertikalt och horisontellt samarbete 

och kommunikation.   
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5.6   Kontrollsystemens samverkan  
Malmi och Browns (2008) modell främhäver att kontrollsystem ska förstås som en helhet, där 

både formella och informella kontrollsystem samverkar och påverkar varandra i en organisation. 

De formella system som utgör en direkt påverkan på de anställdas beteende (Anthony & 

Govindarajan, 2007) utgörs till stor del av de regler, standarder och policies som formulerats. De 

standarder, arbetsbeskrivningar och regler som tillämpas är i högsta grad en direkt styrning av 

anställdas beteende. Men utifrån fallstudien på Scania har det visats att även kulturen kan vara till 

viss del formell, då kulturen är integrerad i formaliserade processer och styrsystem (Ferner, 

2000), som exempelvis organisationens formellt kommunicerade kärnvärderingar.  

 Scanias Produktionssystem, SPS, kan betraktas som ett formellt ekonomistyrningssystem 

som är explicit utformat och som ledningen styr organisationen utifrån (Anthony & 

Govindarajan, 2007). SPS kan också anses utgöras både av regler, genom att arbetssättet präglas 

av formella instruktioner för att säkerställa effektivitet och hög kvalitet, samt informella 

kontroller i form av vägledande principer (Ibid). SPS är även djupt integrerad i 

organisationskulturen genom de starka värderingarna, vilka präglar arbetssättet utöver reglerna 

och arbetsbeskrivningarna. Det finns en stark influens av arbetsmoral bland annat genom Scanias 

huvudprincip rätt från mig som genomsyrar arbetet och syftar på att det som varje individ lämnar 

ifrån sig ska vara av hög kvalitet. Därutöver finns en påverkan av attityder genom att det finns en 

stark stolthet över organisationen och produkterna. Slutligen influeras arbetssättet av en 

närvarande ledarskapsstil som baseras på starka ledarskapsprinciper som bland annat värderar 

ansvar, långsiktighet, kontinuerligt lärande samt engagemang. Dessa processer och deras 

påverkan på de formella systemen kan liknas vid Anthony och Govindarajans (2007) resonemang 

om informella processer som måste tas hänsyn till vid utformningen av de formella processerna.   

 Ledarskapsstil beskrivs som en informell process som till stor del påverkar effekten av de 

formella systemen samt har en stor inverkan på de anställda (Anthony & Govindarajan, 2007), 

vilket varit framträdande i fallstudien på Scania där ledarna har en aktiv roll genom hela 

organisationen.  

5.7   Ledarskapsstil 

Det empiriska materialet från fallstudien understryker hur stor påverkan ledarskap har för 

styrningens effektivitet. Ledarskapsstilen kan beskrivas vara integrerat i organisationskulturen, 

strategin samt vara en del av strukturen. Genom ett starkt fokus på närvarande ledarskap 

möjliggörs förutom tät uppföljning och daglig styrning även översättande och meningsskapande 
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av organisationens strategi till operationella mål. Organisationskulturen på Scania beskrivs som 

en bakomliggande faktor till organisationens framgång och konkurrenskraft, men det empiriska 

materialet framhäver även att kulturen kräver en välfungerande struktur för att generera 

effektivitet och önskat resultat. Resonemanget stärks av:   

“you need a culture and organization that allows you to carry the ideas into 
action”. (Colville & Murphy, 2006, s. 674) 

Det finns även en samverkan mellan kultur och ledarskap, genom vilken ledarna har den största 

rollen i utformningen av kulturen (Schein, 1997) samt har en stor möjlighet att påverka hur 

kulturen tar sig uttryck (Alvesson, 1989). Vidare avgör organisationskulturen vilken typ av 

ledarskap som är möjlig (Schein, 1997), vilket fastslår att ledarskap bör förstås utifrån sin kontext 

och inte kan separeras från organisationens övriga kontrollsystem. Via fallstudien på Scania 

framgår att ledningens arbete med kulturen kan antas bero på en medvetenheten kring kulturens 

betydelse för styrningens effektivitet. Vidare framgår att då Scania redan har en välfungerade 

struktur och ett beprövat system är det som anses avgöra om mål uppfylls eller ej hur väl ledarna 

lyckas generera motiverade, stimulerade och engagerade medarbetare. I enlighet med Colville 

och Murphy (2006) blir ledarskap den avgörande faktorn för organisationens framgång, 

framförallt när omgivningen förändras i allt snabbare takt  

Ledarnas närvaro ute i verksamheten kan beskrivas som ett medvetet handlande för att 

“vara där det händer”, inge förtroende samt signalera till de anställda att deras insatser värderas. 

Detta medvetna handlande genom symboler och ledande av kulturen kan liknas vid en av 

Alvessons (1989) klassificeringar av kultur som symbolic management. Symbolic management 

belyser att ledningen genom att uppmärksamma vissa delar av den organisationella verkligheten 

kan påverka hur anställda upplever sin verklighet och arbetssituation. Ledarna anses genom 

materiella ting, handlingar och verbala symboler kunna influera de anställdas beteende. 

(Alvesson, 1989)   

Ledarskap har en stor betydelse för hur organisationens verklighet uppfattas (Alvesson, 

1989), men även för hur organisationens val av strategi och former av organisering uppfattas 

(Colville & Anthony, 2006). Det finns ett samspel mellan en organisations struktur och strategi 

och detta samspel förmedlas genom ledarskap (Ibid). På Scania exemplifieras detta genom att 

strategiprocessen sker på samtliga organisationella nivåer. Ledarna översätter, genom iterationen, 
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strategin till varje nivå för att koppla strategin till specifika fokusområden inom varje funktion. 

Det är sedan strategin som utgör underlag för daglig styrning och uppföljning.  

Samverkan mellan strategin och organisationens olika delar möjliggörs därmed genom 

Scanias närvarande ledarskap och skapar underlag för en integrerad styrning inom 

organisationen. Detta är i likhet med Colville och Murphys (2006) antagande att det är 

ledarskapet som verkar för att skapa förståelse för relationen mellan organisationens strategi och 

struktur.   

En organisations prestation och lönsamhet kan även bero på huruvida ledarskapet 

överrensstämmer med det organisatoriska klimatet. En felinriktning mellan ledarskapsstilen och 

den interna miljön i organisationen kan resultera i försämrad prestation och framgång 

(Haakonsson, Burton, Obel & Lauridsen, 2008). Hur ledningen agerar influerar hur en 

organisation presterar finansiellt genom att ledarskapsstilen måste vara förenlig med 

organisationens förändringsbenägenhet samt de psykologiska värderingar och upplevelser av 

verkligheten som genomsyrar verksamheten (Haakonsson et al., 2008). Baserat på det empiriska 

underlaget kan ledarskapsstilen på Scania anses vara väl integrerat med organisationens interna 

klimat, strategi och struktur och kan därigenom vara en bakomliggande faktor till organisationens 

lönsamhet och konkurrenskraft (Colville & Murphy, 2006; Haakonsson et al., 2008).  
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6   Slutsats 
Nedan presenteras studiens slutsatser, teoretiskt och praktiskt bidrag samt förslag till vidare 

forskning. Avsnittet ämnar besvara studiens forskningsfråga: Hur samverkar olika styrmedel i en 

konkurrenskraftig organisation? utifrån Malmi och Browns (2008) ramverk över 

ekonomistyrning som ett paket.  

 

Analysen av fallstudien visar att Scania tillämpar en mix av flera styrmedel. Det finns en 

samverkan och växelverkan mellan planering, cybernetisk styrning, belöningar och motivation, 

administrativ styrning och kulturstyrning. Studien har visat att det är hur kontrollsystem 

samverkar i en organisation som ger en effektiv styrning. Därmed bekräftas Malmi och Browns 

(2008) teori att styrmedel inte går att studera separat utan bör ses som en helhet. Fallstudiens 

fastslår att organisationskulturen genomsyrar resterande kontrollsystem och påverkar framgången 

av dessa, vilket stämmer överens med att kulturstyrningen är placerad högst upp i Malmi och 

Browns (2008) ramverk. Studien har utöver Malmi och Browns (2008) ekonomistyrningspaket 

funnit att ledarskapsstil har en ovärderlig roll för ekonomistyrningens effekt, och bör inkluderas i 

ekonomistyrningspaketet.   

Kulturstyrning, samt de informella processerna i en organisation är beroende av de 

formella kontrollsystemen för att generera resultat. Kulturstyrning har bland annat en hög 

samverkan med den administrativa strukturen, då strukturen sätter en kontext för kulturen att 

verka i. Denna samverkan mellan kultur och struktur visade sig utgöra en framgångsfaktor. För 

att arbeta i enlighet med strategin och nå en konkurrenskraftig positionering på marknaden 

framgår att planering är ett kontrollsystem av stor betydelse, och av vikt för att kunna vara 

inkännande för förändringar i omgivningen. Cybernetisk styrning har en viktig kompletterande 

funktion till planering, då det utöver att utforma en målbild också är viktigt att veta hur 

organisationen arbetar och ligger till i förhållande till målen. Utan en stark användning av 

standarder och kontinuerlig feedback för att hitta eventuella avvikelser försämras möjligheten för 

en organisation att tillämpa effektiva arbetsmetoder och lyckas bibehålla en hög kvalitet.   

I likhet med Malmi och Browns (2008) placering av administrativ styrning längst ned i 

modellen utgör denna typ av styrning genom organisationens matrisstruktur, ledningsstruktur och 

tillvägagångssätt en inramning av de övriga kontrollsystemen. Den administrativa styrningens 

utformning av policies och tillvägagångssätt har därav en stor betydelse för att kunna utforma 

arbetet i enlighet med planeringen. Vidare influerar den utformningen av informationskanaler och 

strukturer för kommunikation och samarbete.  
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Belöningar och bonusar har inte lika stor betydelse som kontrollsystem när det finns en 

djupt förankrad vilja i en organisations policies och tillvägagånssätt, struktur kultur att skapa 

engagemang och motivation hos de anställda. Förmågan att skapa ett sammanhang för 

organisationens aktiviteter är av stor betydelse, vilket i en stor organisation är av vikt för att 

skapa en förståelse för hur delfunktioner är beroende av varandra. I en stor organisation finns en 

hög grad av specialisering och därmed vissa skillnader i arbetssätt mellan olika avdelningar. 

Genom tvärfunktionellt arbete, en platt organisationsstruktur och ett starkt medbestämmande 

även på låga nivåer i organisationen kan storleken utgöra en tillgång. Givet en integrerad styrning 

samt en relativt homogen kultur kan det skapas en kongruens mellan de olika organisatoriska 

funktioner och möjliggöra en gemensam målbild inom hela organisationen.   

Studien bekräftar placeringen av kulturstyrning högst upp i ekonomistyrningspaketet, och 

bilden av kultur som en genomsyrande kraft på de övriga kontrollsystemen. Vidare bekräftas att 

Malmi och Browns (2008) kontrollsystem ska studeras och förstås som en samverkande helhet då 

samtliga kontrollsystem relaterar till och påverkar varandra.   

Fallstudien på Scania framhäver ledarskapsstilen påverkan på kontrollsystemens 

effektivitet och ger ett förslag på att ledarskapsstil bör adderas till modellen, se figur 2. Ledarens 

påverkan på de anställdas uppfattning av verkligheten via Alvessons (1989) kategorisering av 

kultur i form av symbolic management är något som studien fann vara betydande och styrande. 

Ledarskapet framhävdes därigenom vara avgörande för hur väl ekonomistyrningen fungerade.   

  
Källa: Malmi & Brown, 2008, s. 291, egen utökad figur  

Att ha ett fungerande, närvarande ledarskap där ledarna är väl införstådda med 

organisationskulturen kan utgöra en länk till hur organisationskulturen uppfattas (Schein, 1997), 

samt utgöra en brygga mellan strategin och organiseringen (Colville & Murphy, 2006). 
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Ledarskapet visades även ha en påverkan på attityder och beteende inom organisationen 

(Anthony & Govindarajan, 2007), och därav är ledarskapstil att betrakta som ett kontrollsystem 

som samverkar med de övriga kontrollsystemen i en organisation. I figur 2 presenteras en utökad 

version av Management Control System package (Malmi & Brown, 2008). Ledarskapsstil är 

infogad längst till vänster för att indikera ledarskapets starka förankringen i den administrativa 

styrningen, samt ledarskapets möjliggörande roll för att arbeta i enlighet med strategin, och 

vidare kopplingen till kulturstyrningen. Effekten av olika typer av ledarskapsstilar bör dock 

förstås som en helhet som samverkar med samtliga kontrollsystem i ekonomistyrningspaketet.  

Ledarskapsstil är något som idag inte ryms i Malmi och Browns (2008) ramverk, och 

studien belyser att den bör utgöra en ytterligare form av styrmedel. Det som idag närmast kan 

liknas vid effekten av ledarskap är ledningsstruktur men denna inkluderar enbart administrativa 

processer. Malmi och Browns (2008) symbolbaserade form av kulturell kontroll hänvisar till 

fysiska attribut som exempelvis kontorsmiljöer, vilket utelämnar ledarskapets mindre påtagliga 

påverkan på beteende och attityder i form av symbolic management. Detta symboliska handlande 

ryms inte i ramverket men har stor påverkan på hur väl kontrollen fungerar och uppfattas i en 

organisation. Modellen utelämnar även ledarskapets integrerande roll för organisationens 

funktioner, och huruvida ledarskapsstilen är förenlig med det organisationella klimatet 

(Haakonsson et al., 2008).  

Slutsatsen är att ledarskapsstil och informella processer, i form av arbetsmoral, attityder 

och kultur har en större inverkan på kontrollsystemens effektivitet än vad som framgår av Malmi 

och Browns (2008) ramverk. Resultatet visar att de informella formerna av kontroll har en stor 

påverkan på de formella systemen och bör därför beaktas vid de formella systemens utformning.  

I en omgivning som präglas av relativt hög grad av osäkerhet, ökade krav från kunder och 

teknologisk utveckling är det en styrka att framgångsrikt kunna kombinera styrmedel och ta 

tillvara på styrkan och kunskapen i hela organisationen. En ökad konkurrenssituation och 

globalisering innebär att både organisationens ekonomistyrning (Nilsson et al., 2010) samt 

ledarskap (Colville & Murphy, 2006; Schein, 1997) får en större betydelse för organisationens 

konkurrenskraft.  

Att kunna få organisationskultur, ledarskapsstil, struktur och policies att samverka blir en 

förutsättning för framgång. Att lägga stor vikt vid kultur och ledarskap i en organisation som 

fokuserar på kvalitet och effektivitet verkar vara en framgångsfaktor som skapar flexibilitet och 

förbättringsmöjligheter i en miljö som annars riskerar att bli för standardiserad. En organisk 

struktur med fokus på kultur, närvarande ledaskap och engagerade medarbetare skapar 
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förutsättningar för att strategi och principer ska bli väl förankrade i hela organisationen samt 

skapar en gemensam riktning och kongruens mellan individuella och organisationella mål.  

6.1   Teoretiskt bidrag 
Studien prövar  Malmi och Browns (2008) ramverk och bidrar med empiriskt material av hur 

utvalda styrmedel samverkar i en komplex organisation. Studien bekräftar teorin och fastslår att 

syrmedel inte kan studeras separat då de i högsta grad påverkar varandra. Vidare lämnas också 

bidraget att addera ledarskapsstil till ramverket. Därutöver bidrar studien med att via en kvalitativ 

fallstudie undersöka ekonomistyrning som en helhet och studera kontrollsystemens samverkan i 

ett område som ofta har studerats kvantitativt. Med liknande förutsättningar kan liknande 

samverkan av kontrollsystem teoretiskt sett generera konkurrenskraft i liknande organisationer 

som ligger utanför ramen för denna studie.  

6.2   Praktiskt bidrag 

Studiens empiriska slutsatser belyser vikten av att beakta helheten då ekonomistyrning och 

kontrollsystem utformas, samt att kontrollsystemen utformas med hänsyn till varandra. Studien 

visar också på vikten av en djup förståelse för hela organisationen, och att en integrerad styrning 

mellan styrsystemen kan underlätta för att styrning ska fungera effektivt. Detta är av stor relevans 

när organisationer i praktiken utformar kontrollsystem eller utvärdera varför en viss styrning 

fungerar eller inte fungerar. Studien uppmärksammar vikten av ledarskap.  

Vidare framhävs även organisationskulturens betydelse för att förankra resterande 

kontrollsystem och skapa en gemensam målbild och kongruens. Därutöver förstärks betydelsen 

av att ta hänsyn till övriga informella processer som verkar inom en organisation och som 

samverkar med kontrollsystemen.  

6.3   Förslag på vidare forskning 

Studien fastslår vikten av att se kontroll och ekonomistyrning som en helhet för att uppnå 

konkurrenskraft, men detta bör vidare bekräftas av liknande studier. Vidare bör även samma 

område studeras i en annan omgivning för att se om Malmi och Browns (2008) ramverk fungerar 

i fler miljöer än den ovan studerade. Studiens förslag till bidrag i Malmi och Browns (2008) 

ramverk att ledarskapsstil bör ingå i ramverket bör vidare prövas för att bekräftas, och även 

studeras i andra miljöer än den studerade.     
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8   Bilagor 

8.1   Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande frågor  
1.   Anställningstid på Scania? 
2.   Vad är din position på Scania och vad är dina främsta uppgifter?    

   
Administrativ styrning  
1.   Hur påverkar nya ägarstrukturen produktionen? 
2.   Vilka policys och tillvägagångssätt tillämpas? 

  
Strategi  
1.   Berätta om Scania’s övergripande mål? (långsiktigt och kortsiktigt) 
2.   Berätta om strategiprocessen? Vilka är med i utformningen av strategierna? 

  
Beslutsfattande och kontroll:   
Produktion  
1.   Hur är Scania’s produktionsfilosofi? (Vart ligger största fokus?) 
2.   Vad särskiljer er från konkurrenter? - Både produkter och arbetssätt 

  
Planering  
1.   Beskriv planeringsprocessen 
2.   Vilka verktyg används för planering? (Budget, prognoser mm) 
3.   Vilken tidshorisont används vid planering? Kort/långsiktig? 
4.   Vilken karaktär har den information som används vid planering? (Monetär/icke monetär) 

  
Cybernetic Controls  
1.   Hur arbetar ni med budget? 
2.   Finansiella och/eller icke finansiella mätsystem? 
-   Hur arbetas med “continual improvement”? 

  
Kulturstyrning  
1.   Kan kulturen fungera som ett “styrverktyg”? På vilket sätt? 
-   subkulturer 
-   värderingar 
-   symboler 

  
Belöning och bonusar:  
1.   Vilka belöningssystem använder ni? 
2.   Hur motiverar ni era anställda? 

  
Ledning  
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1.   Anser du att det finns någon speciell ledarskapsstil på Scania? Tycker du att den skiljer 
sig mellan olika avdelningar och/eller olika nivåer? 

2.   Handlingsfrihet och möjlighet att utforma och påverka arbetsprocesserna? 
3.   Engagemang hos medarbetarna? 
4.   Finns det en utmärkande Scania-anda? Hur skulle du beskriva den? 

  
Omgivning  
1.   Vad kännetecknar den marknad/de marknader som ni är verksamma på? (hög/låg 

stabilitet, grad av innovation mm) 
2.   Ser marknaden/omgivningen olika ut för olika avdelningar/affärsenheter? 


