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styrsystem för att styra företaget. Styrmedlet budget är verktyget som hjälper oss att
interpretera hur styrsystemen används.
Metod: Denna studie tillämpas av en deduktiv ansats där empiri jämfördes mot teori.
Resultatet av denna studie togs fram genom en kvalitativ metod med hjälp av personliga
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Vi har i slutsatsen kommit fram till att mellancheferna i Heléns rör använder alla fyra
styrsystemen ungefär lika mycket medan Swedfone och Espresso House använder sig
mer av diagnostiska styrsystemen i kommunikationen ner till den operativa nivån.
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Abstract
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Problem: How do superior-managers use Simons four control-systems to guide the
company through budget?
Purpose: The purpose of our study is to examine how Simons four control systems is
used by superior-managers to guide the company. Budget is the tool that helps us to
interpret how the control systems is used.
Method: This study applied a deductive approach in which empiricism was compared
with theory. This study was developed through a qualitative approach using personal
interviews at Heléns rör, Espresso House and Swedfone. In every company we
interviewed two superior-managers. Interviews were conducted with support from the
developed interview guide.
Theoretical Framework: The study's main area is Simon's four controllers. Robert
Simons has developed a theory about four-control systems that has had significance in
the study of control systems and corporate governance. Simons believes that a company
will be successfully if by using all of the four control systems. The theoretical
framework consist a detailed explanation of each control system furthermore will critical
observations against Simons theory be highlighted. There are studies that have criticized
Simons theory because it contains concepts that are not well defined. Before presenting
the control systems will an explanation about control strategy and budget briefly be
presented which will make it easier to understand Simons theory. The framework gives
the reader an understanding of the thesis subject area based on existing theories. The
knowledge gap we fill is to examine manager’s perspective and see if Simons control
systems also apply there.
Empirical: empirical data were conducted by performing six interviews on three
different firms. The companies interviewed are Heléns rör, Espresso House and
Swedfone. Two interviews were conducted in each company. Interviews were conducted
with support from the developed interview guide.
Conclusion: Our conclusion is that businesses use Simons four controllers depending on
where the company is in its life cycle. The difference between the companies according
to us is that the superior-managers we interviewed, they use different control systems,
different amounts based on their needs. We have come to the conclusion that the heads
of Heléns rör using all four controllers about as much while Swedfone and Espresso
House uses more of diagnostic control systems of communication down to the
operational level.
Keyword: Simons four control-systems, superior-managers, management, budget
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Inledning
1.1 Bakgrund
Anställda i ett företag måste förstå företagets mål för att arbetet de utför ska uppfattas
som meningsfullt (Merchant & Van der Stede, 2007). Merchant (2007) hävdar att
målen i de flesta företag är kända men att anställda många gånger inte står bakom
målen. Anthony (2007) anser att ledande befattningshavare vill att de fastställda
målen ska uppnås men att individer i företaget har egna mål som inte alltid är
förenliga med företagets. Företagen måste ställa sig frågan om anställda kommer
sköta sina uppgifter på rätt sätt (Merchant & Van der Stede, 2007). Vidare påstår
Merchant (2007) att de anställdas ovilja eller oförmåga att agera förenligt med
företagens mål beror på tre anledningar: Brist på riktning, motivationsproblem och
personliga begränsningar. För att undvika fallgropar som dessa och få de anställda att
arbeta mot de mål och visioner som företaget har, istället för de enskilda målen, är det
viktigt att ledningen motiverar anställda (Merchant & Van der Stede, 2007).
Arbetet mot ett gemensamt mål kan kräva en utarbetad plan (Nilsson & Olve, 2013).
Simons (1995) beskriver strategi som en plan, ett mönster eller ett unikt synsätt.
Strategin måste kommuniceras på ett bra och tydligt sätt för att resterande del av
företaget ska förstå och acceptera den (Haas & Kleingeld, 1999; Widener, 2007).
Strategin anger hur företaget ska använda sina resurser på bästa sätt för att nå sina mål
(Nilsson & Olve, 2013; Merchant, 2007). Merchant (2007) förklarar användningen av
resurser som ett exempel på begränsningar som företaget placerar på de anställda för
att de ska fokusera på de aktiviteter där företaget har konkurrensfördelar. Välskötta
företag har alla en eller flera strategier även om de inte är nedskrivna på papper
(Anthony & Govindarajan, 2007). Strategin utformas för att ledningen ska få
möjlighet att styra och kontrollera sitt företag men även de bästa strategierna och
planerna är värdelösa om ledningen inte förstår hur de olika verktygen fungerar för att
genomföra strategin (Simons, 1995).
Trots att fler företag har expanderat och blivit globala har flera av dem problem med
att genomföra strategin (Merchant, 2007). Några förekommande problem är att
ledningen har svårt att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt och att kommunicera ut
strategin i företaget, vilket innebär komplikationer med att styra företaget. Styrning av
företag kan ske via styrsystem (ibid.). Merchant (2007) anser att styrsystem är verktyg
som hjälper ledningen att styra och kontrollera företag. Ledningen kan använda sig av
olika styrmedel för att på ett enklare sätt styra företaget (Forsell & Westerberg, 2007).
Forsell & Westerberg (2007) gör gällande att styrmedel innebär olika metoder och
tekniker som underlättar arbetet med att styra företaget och följa planen. Det mest
använda styrmedlet är budget, som innebär att man utarbetar ekonomiska planer för
en viss tid framåt (ibid.). Collier (2009) förklarar budgetarbetet som en process som
gör det möjligt för beslutstagare att fatta välgrundade bedömningar och beslut.
Dessutom är budget ett styrmedel som ligger till grund för företagens mål och strategi
(Shim. J, Sigel & Shim. A, 2011).
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1.2 Problemdiskussion
Simons (1995) presenterar en teori som illustrerar hur ledningen styr företag med fyra
styrsystem: trossystemen, gränssystemen, diagnostiska systemen och interaktiva
systemen. De fyra styrinstrumenten är kapslade, de arbetar simultant men för olika
ändamål (ibid.). Simons (1995) hävdar att syftet med de fyra styrsystemen är att de
verkar olika vid olika tidpunkter och de konstrueras för varje företags enskilda behov.
Simons (1995) teori är tjugo år gammal men vi finner det intressant att pröva den i
verkligheten och se om den fortfarande är lämplig. Vi har hittat nya studier (Ferreira
& Otley, 2005; Tessier & Otley, 2012; Widener, 2007) där Simons (1995) styrsystem
har prövats ur högsta ledningens perspektiv vilket ökade vårt intresse för ämnet.
Hypoteserna som Widener (2007) prövar är om Simons (1995) fyra styrsystem
påverkar lärande, uppmärksamhet och företagets prestationer. Widener (2007)
slutsats styrker teorin och hon anser att Simons (1995) fyra styrsystem ska användas
parallellt med varandra och att de är komplementära till varandra. Ferreira & Otley
(2005) studie visar att de undersökta företagen är framgångsrika och använder de
olika styrsystemen. Dock kommenterar Ferreira & Otley (2005) att det inte behöver
betyda att företagen använder de fyra styrsystemen i lika stor utsträckning. Tessier
& Otley (2012) studerar oklarheter med styrsystemen och analyserar de positiva
och negativa dimensionerna av kontroller. Den kunskapslucka vi hittade var att
testa om Simons fyra styrsystem används av mellancheferna. Simons fyra
styrsystem är formella styrsystem (Collier 2009: Simons 1995) och enligt LangfieldSmith (1997) är budget ett formellt styrverktyg. De formella styrsystemen och
styrverktygen är enklare att undersöka då de anses vara synliga komponenter (ibid.).
1.3 Problemformulering
Det centrala i vår studie är användningen av styrsystemen och budgeten är endast en
underordnad del för att lättare undersöka användningen av styrsystemen. Det har
resulterat i vår frågeställning:
Hur använder mellanchefer Simons fyra styrsystem för att styra företaget via budget?
1.4 Syfte
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur mellanchefer använder Simons fyra
styrsystem för att styra företaget. Styrmedlet budget är verktyget som hjälper oss att
interpretera hur styrsystemen används.
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2. Metod
Inledningsvis kommer metodavsnittet redogöra val av ämne. Därefter kommer
tillvägagångssättet för utförandet av arbetet noggrant att presenteras. Avslutningsvis
kommer vi att kritiskt granska metoden.
2.1 Val av ämne
Intresset för Simons (1995) fyra styrsystem uppstod under tidigare del av vår
utbildning. Vi skrev ett arbete som handlade om två av de fyra styrsystemen som
Simons (1995) teori handlar om under en av våra tidigare kurser. I arbetet valde vi att
undersöka hur mellanchefer i olika chefsnivåer kommunicerar ut budget utifrån de
interaktiva- och diagnostiska styrsystemen. När vi valde ämne till den här studien
ville vi utveckla våra kunskaper om Simons (1995) fyra styrsystem därför valde vi att
undersöka alla fyra styrsystemen.
2.2 Val av undersökningsmetod
Arbetet formas av en deduktiv ansats då vi valde att utgå från befintlig teori och sedan
testa den i praktiken (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar
att en deduktiv ansats syftar till att utveckla ny kunskap eller förstärka befintlig teori.
Enligt Jacobsen (2002) skapar vi först förväntningarna genom teori och sedan går vi
till praktiken för att se om empirin vi samlat in stämmer överens med teorin. Om vi
hade börjat med att gå ut i verkligheten utan kunskap om vårt valda ämne hade vi inte
vetat vad som är relevant för vår studie (ibid.). Syftet med vår uppsats är inte att
bygga ny kunskap på den befintliga teorin om Simons (1995) utan vi förstärker den
befintliga teorin med vår undersökning, vilket enligt Artsberg (2003) tyder på
deduktiv ansats.
En kvalitativ metod valdes för att vi undersöker en teori och skapar en förståelse för
det problem vi valt att studera. Syftet är inte att dra generella giltigheter av studien
(Holme & Solvang, 1997) därför var en kvalitativ metod lämplig. I en kvalitativ
undersökningsmetod behöver inte forskarna vara lika strukturerade som i en
kvantitativ undersökning där frågor ställs via enkäter (Jacobsen, 2002). En av
nackdelarna som hade funnits vid kvantitativ forskningsmetod är att vi inte hade haft
möjlighet att ändra frågorna under intervjuerna. Valet av en kvalitativ undersökning
innebär att vi under intervjun kan ändra frågorna om vi anser de inte är rätt
formulerade eller om någon fråga har glömts (Holme & Solvang, 1997). Fördelen
med kvalitativ undersökning är att det ryms plats för ny kunskap och öppenhet under
intervjuer (ibid). Enligt Jacobsen (2002) lämpar kvalitativ undersökningsmetod för de
som vill undersöka ett fenomen och få en djupare förståelse vilket vi har valt att göra
genom att fördjupa oss inom Simons (1995) teori om de fyra styrsystemen. Dessutom
har vi med hjälp av intervjuer fått ut mer detaljer av respondenterna eftersom vårt
urval av respondenter är ett fåtal har vi fått en mer intensiv undersökning (ibid.).
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2.3 Insamling av sekundärdata
Den teoretiska referensramen om Simons fyra styrsystem är utformad av Simons
vilket resulterade till att fokusera på att först samla information från hans verk. Det är
viktigt att vara kritisk mot de källor man väljer att fördjupa sig inom anser Jacobsen
(2002). Vi anser att Simons (1995) litteratur ger oss den bästa förklaringen av
styrsystemen då Simons är grundaren av de fyra styrsystemen. Ett problem var att vi
inte hittade böcker som prövat Simons teori. Vi valde att studera vetenskapliga
artiklar som vi sökte på Högskolan i Halmstads sökmotor som kallas summon för att
skapa fler perspektiv och nyansera vårt arbete. I summon finns all litteratur,
vetenskapliga artiklar och tidskrifter som Högskolan i Halmstad har tillgång till. De
ord vi sökte på var, Simons levers of control, management control, management
control system, management and goals, budget och Simons levers of control analysis.
Förutom Simons fyra styrsystem var det viktigt för oss att få djupare kunskap om
strategi, mål och budget vilket vi hade grundläggande kunskaper om då vi kommit i
kontakt med begreppen tidigare i vår utbildning. När vi sökte efter litteratur för att
förstå problematiken om strategi och mål valde vi inte endast Simons utan andra
vetenskapliga artiklar, studentlitteratur och annan litteratur skriven om strategi, mål
och budget för att få fler perspektiv på begreppen. Teorikapitlet om Simons fyra
styrsystem valde vi att nyansera med hjälp av tidigare studier som har prövat Simons
fyra styrsystem.
Vi är medvetna att vi har använt tidigare studier (Barnard, 1968; Kotter 1982) i
referensramen som Simons (1995) har refererat till vilket kan skapa en viss osäkerhet
då studierna är äldre. De två studierna anser vi är relevanta till vår uppsats. Otley
(1999) är 16 år gammal men vi finner den intressant då han citeras i nyare studier
(Collier 2009; Widener 2007); Mundy, 2010) vilket visar oss att hans studie
fortfarande är relevant. Langfield-Smith (1997), Harmon (1996) och Nevis, Dibella &
Gould (1995) är också studier som är flera år gammal men informationen som vi
valde att använda i vår studie är fortfarande relevant och passade in med det vi skriver
om.
2.4 Insamling av primärdata
2.4.1 Urval av respondenter
Vi har valt att intervjua tre olika företag från tre olika branscher. I varje företag har vi
intervjuat två olika mellanchefer på två olika chefsnivåer. Valet av de olika
branscherna kommer inte påverka vår studie då Simons fyra styrsystem appliceras
på alla företag oberoende av bransch. Det som var väsentligt för oss när vi valde ut
respondenterna till arbetet var att välja företag som 1) använder styrmedlet budget
2) har en företagsstruktur med olika chefsnivåer. Problematiken med valet av
Espresso House som företag att studera var att en av uppsatsskrivarna arbetar i
företaget. Uppsatsskrivaren arbetar på en låg nivå i företaget därför tror vi inte
att hennes inverkan påverkar respondenterna men vi valde att hon inte skulle
medverka vid intervjuerna för att vara helt säkra på att ingen påverkan skulle uppstå.
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2.4.2 Operationalisering
Innan formuleringen av intervjuguiden läste vi om Simons fyra styrsystem, strategi,
budget och mål för att fördjupa oss inom ämnena. Fokuseringen låg sedan på att ta
fram de mest centrala begreppen från teorin och skapade därefter nyckelord som hjälp
till intervjuguiden. Nyckelorden sammanfattade vi till fyra antal rubriker i
intervjuguiden. Med hjälp av teorin, nyckelorden och rubrikerna utformade vi
frågorna som vi ställde till företagen. Nyckelorden grundar sig på teorin från Simons
fyra styrsystem. Vid utformningen av frågorna hade vi hela tiden i åtanke att de är
relaterade till vår frågeställning för att undvika att ödsla både respondenternas och vår
egen tid (Bryman & Bell, 2011).
Vi har valt att utesluta allmänna frågor för att undvika osäkerhet som kan uppkomma
kring sådana frågor (Bryman & Bell, 2011). Dessutom minskar risken att få svar som
inte är relevanta för vår studie. Vi utformade korta frågor för att underlätta för
respondenterna att besvara frågorna. Vi tänkte på att inte formulera långa och
komplicerade frågor för att det kan leda till att respondenterna försöker prata runt
frågan eller att de hoppar över frågorna vilket Bryman & Bell (2011) också
understryker. I början utformade vi två olika intervjuguider till respondenterna
beroende på vilken chefsposition de har men vi bestämde sedan oss för att slå ihop
alla frågor till en intervjuguide. Anledningen var att den sammanslagna
intervjuguiden passade in på alla respondenterna. Dessutom var det svårt att ha
kännedom om hur varje företag arbetar när det gäller utformning av strategi, mål och
budget därför valde vi att ställa samma frågor till alla respondenter. Vår intervjuguide
finns i bilaga ett.
2.4.3 Genomförande av intervjuer
Vår intervjuguide präglas av Simons fyra styrsystem som ligger till grund för vår
studie. Vi har utgått från semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi utformade
en mall med frågor men frågornas ordning var obestämd och ändrades genomgående i
intervjun beroende på de svar som respondenterna presenterade. Det innebar också att
respondenterna kunde diskutera fritt vid varje ställd fråga och det anser vi har lett till
djupare svar samt att större förståelse tillämpats i intervjuerna. Med tanke på att
respondenterna fick möjlighet att prata fritt berördes nya områden och det fanns
utrymme att hämta ny kunskap (Bryman & Bell, 2011). Annan fördel som kan
nämnas är att vid öppna frågor är det lättare att förstå hur mycket respondenterna
egentligen kan om det valda ämnet och problematiken som undersöks (ibid.) Det var
viktigt för oss att få ett djup i varje intervju därför valde vi att använda oss av öppna
frågor som Jacobsen (2002) beskriver som det bästa tillvägagångssättet för att få fram
det respondenterna verkligen tycker.
De nackdelar som finns vid öppna frågor är att intervjuerna lämnade utrymme för
respondenterna att svara fritt vilket också innebar att vi inte kunde förutsäga hur lång
tid varje intervju skulle ta. Varje intervju tog olika långt tid beroende p å hur
mycket respondenterna kom i kontakt med det vi ställde frågor om. I Bryman &
Bell (2011) belyses problemet med att intervjuerna vid öppna frågor tar längre tid än
5

vid stängda och det innebär även att det kommer ta tid för forskarna och för
respondenterna. Vår intervjuguide börjar med personliga frågor (Bryman & Bell,
2011) för att då kunde vi fånga upp respondenternas beteende. Vi ställde personliga
frågor om vad deras arbetsuppgifter i företaget var för att få deras bild av hur
arbetsdagar ser ut för varje person. Hade vi använt oss av sakliga frågor hade
respondenten fått svara på frågor angående sina kollegors arbetsuppgifter istället för
sina egna arbetsuppgifter. Svaren hade då varit beroende av vad respondenten tror
sig veta (Bryman & Bell, 2011).
Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till respondenterna då vi inte ville att de
skulle fundera över frågorna och tänka ut ett svar. Risken kan då bli att de inte svarar
på vad de egentligen anser utan svarar på det sätt de tror är bäst (Bryman & Bell,
2011). Innan varje intervju frågade vi om det fanns möjlighet att spela in samtalet och
om publicering av deras namn fick förekomma i arbetet. Vi informerade också att
arbetet kan komma att publiceras på nätet i utbildningssyfte och det var inga problem
med någon av respondenterna. Felkällor vi kan hitta i genomförandet av intervjuerna
är att vi intervjuade mellanchefer som har en hög position i företagen och det kan leda
till att de inte vill vara kritiska mot deras företag och då kommer de svara på frågorna
för att framställa företagen bättre än vad de egentligen är. Inga av våra
respondenter valde anonymitet vilket också kan innebära risk att de inte besvarade
frågorna likadant som om de skulle besvara om anonymitet hade förekommit.
Besöksintervjuer har gjorts på samtliga respondenter. Vi spelade in samtliga
intervjuer för att kunna behålla fokus genomgående i intervjuerna vilket hade varit
svårt om vi antecknat samtidigt. I efterhand lyssnade vi på samtalen och
transkriberade texterna sedan gjordes sammanställningar av intervjuerna och
formades de till empiri. Fördelen med att vi inte antecknande under intervjuerna var
att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor som vi tyckte var relevanta beroende på vad
och hur samtliga respondenter svarade. Nackdelen med att spela in och sedan
transkribera intervjuerna är att det är tidskrävande och tar en stor del av tiden som ska
läggas på att genomföra studien (Bryman & Bell, 2011). Vi gjorde intervjuerna
tillsammans då vi båda författarna ska vara uppmärksamma under intervjuerna för att
på bästa sätt bidra med följdfrågor undantaget var intervjuerna med Espresso House.
Intervjuerna skedde separat med varje respondent eftersom vi inte ville att
respondenternas svar skulle bero på varandras åsikter. Syftet var att hindra
respondenterna från att hålla med varandra då hade vi inte fått det djup vi önskade i
varje fråga (Bryman & Bell 2011).
2.5 Presentation av empiri
Vi har valt att redogöra empirin genom att först presentera varje företag och dess
respondenter som vi har intervjuat. Därefter har vi valt att presentera empirin efter
underrubriker. Underrubrikerna har vi namngivit efter våra valda nyckelord från
Simons teori och varje nyckelord representerar ett av de fyra olika styrsystemen.
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Under varje underrubrik har vi valt att presentera företagen enskilt med hjälp av
företagens namn som rubriker för att förtydliga vad som sägs av de olika företagen.
2.6 Presentation av analys
Vår analysmodell konstruerade vi genom att först sammanfatta teorin med stödord
som vi tyckte beskrev våra nyckelord bäst. Det andra vi gjorde var att vi
sammanfattade empirin på samma sätt som teorin och sedan sammanställde vi alla
stödorden från teorin med stödorden från empirin. Vi kom då fram till två stödord till
varje nyckeltal som vi valde att ta med i analysmodellen. Stödorden är till hjälp för att
förstå hur vi har analyserat vår teori och empiri.
2.7 Kritisk granskning av metoden
2.7.1 .1 Reliabilitet
Inom samhällsvetenskap är reliabilitet svårt och innebär en problematik eftersom
människans beteende inte är bestående utan det förändras med tiden. Med reliabilitet
menas hur många gånger undersökningen upprepas och utfallet blir likadant
(Merriam, 1994; Bryman & Bell 2011). Vi är intresserade av att undersöka hur
mellanchefer på två olika nivåer i ett företag ser på företagsstyrning vilket
också kommer att innebär en svag reliabilitet då respondenterna inte är bestående.
Våra respondenter är människor och därför inga bestående respondenter utan vi
antar att de utvecklas och de hade inte gett likadana svar om vi skulle göra om
intervjuerna vid andra tillfällen.
2.7.2 .2 Validitet
Extern validitet handlar enligt Merriam (1994) om graden av generalisering vilket inte
alltid är syftet och det viktiga med kvalitativa undersökningar. I vår undersökning
kommer den externa validiteten vara relativt låg då vi endast koncentrerar oss på tre
företag och intervjuar två personer med olika positioner i företagen. En annan orsak
till den låga externa validiteten är att vi intervjuar företag från olika branscher och
därmed kan vi inte generalisera någon bransch eller dra alla företag över en kam
(Merriam, 1994). Inre validitet handlar om resultatet stämmer överens med
verkligheten och om undersökarna mäter det de egentligen vill mäta (Merriam, 1994).
Eftersom vi inte kan uppleva verkligheten direkt måste forskare själva tolka validitet
från egna erfarenheter (ibid.). Svensson & Starin (1994) skriver om att validitet i en
studie handlar om forskarnas förmåga att upprätthålla trovärdigheten i studien.
Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till vilka frågor som ställs till vilka personer i
studien (Svenning, 2003). Med detta i åtanke utformade vi vår intervjuguide i enlighet
med teorin. Vi utgick hela tiden utifrån teorin och sedan skrev vi de frågor som vi
tyckte passade bra till den aktuella referensramen. Dessutom underlättade det för oss
och veta vem vi skulle intervjua eftersom vi per telefon kunde fråga vad de hade för
position i företaget. Vi frågade även snabbt om vad de hade för arbetsuppgifter för att
veta om de skulle vara lämpliga till vår studie och problemformulering. Vår interna
validitet är relativ hög då vår intervjuguide är baserad efter teorin.
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3. Teoretisk referensram
Vi har valt att först ge en övergripande bild över styrsystem, strategi, mål och budget
för att förstå vad som skrivs generellt om de olika begreppen. Simons fyra styrsystem
kommer att bearbetas i majoriteten av avsnittet då det är det som är centralt i arbetet.
Simons (1995) kommer vara den främsta litteraturen vi kommer att använda då det är
Simons som har kommit fram med hans egna styrsystem. Vi kommer att sammanfatta
kritik mot Simons fyra styrsystem för att det är väsentligt att studera och ha
kännedom om kritiken då Simons teori är 20 år gammal. En sammanfattning av
arbetets teoretiska referensram kommer att avsluta kapitlet.

3.1 Styrsystem
Styrsystem definieras som ett verktyg som ska hjälpa ledningen förmedla användbar
information och underlätta deras arbete när det kommer till beslutsfattande (Anthony
& Govindarajan, 2007). Styrsystem ska vara till hjälp för att uppnå de önskade målen
som ett företag strävar efter (Anthony & Govindarajan, 2007; Merchant & Otley
2006; Otley, 1999; Peijhan, 2007). Syftet med styrsystem är att förändra eller påverka
företaget. Styrsystem är enligt Anthony & Govindarajan (2007) det enda verktyget
mellanchefer använder för att implementera strategi. Davila, Foster & Li (2009)
uttrycker att de senaste teoretiska och empiriska studierna har visat att styrsystemen
är viktiga när det kommer till att förbättra innovationen i ett företag. Det har
visats att Simons teorier är viktiga i den aspekten att de påskyndar strategiska
förändringar i ett företag och påskyndar innovation-tänkandet (Tessier & Otley,
2012). En del litteratur (Collier, 2005; Ferreira & Otley, 2005; Tessier & Otley,
2012; Widener, 2007) har kritiserat styrsystem på grund av att definitionen av
styrsystemen inte anses varit tillräckliga. Konsekvenserna innebär att det blir svårt
att bygga kunskap på den litteratur som finns om kontrollsystem med hjälp av
empiriska undersökningar (ibid.).
3.2 Strategi
Mintzberg (1994) belyser de olika definitionerna av ordet strategi. Två definitioner av
strategi är 1) en plan eller 2) ett mönster. Många som svarar att strategi är en plan, en
vägledning eller en guide för framtiden är motsägelsefulla eftersom strategin
förändras kontinuerligt över tid (ibid.). Begreppet strategi har en betydelse i teorin
men en annan i praktiken (ibid.). Strategi kan beaktas som stora och viktiga planer för
ett företag som visar vilken väg de ska följa (Anthony & Govindarajan, 2007;
Merchant 2007). Strategier behöver inte utformas formellt, via ett dokument, utan det
kan vara ospecificerad. Ett företags mellanchefer och anställda kan fatta spontana
beslut som utgör ett företags strategi. Enligt Merchant (2007) beskriver strategin
hur företaget ska utnyttja deras resurser på det mest effektiva sättet.
3.3 Mål
Ett företags mål kan vara av finansiell karaktär och icke-finansiell karaktär (Ax,
Johansson & Kullvén, 2009). De finansiella målen handlar oftast om att nå ett visst
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resultat, lönsamhet eller ett visst kassaflöde. De icke-finansiella handlar om att öka
antalet nöjda kunder och medarbetare samt förbättra kvaliteten på produkterna. De
icke- finansiella målen har med tiden blivit allt viktigare då de medverkar till att de
finansiella målen uppfylls (ibid.). För att kunna uppnå de uppsatta målen krävs att
företaget har en strategi som visar hur målen ska uppnås (Nilsson & Olve, 2013). I
praktiken arbetar företag oftast med både strategi och mål samtidigt då de hänger ihop
(ibid.). I många företag brukar målen bestämmas av ägarna (Anthony &
Govindarajan, 2007). Mellancheferna som arbetar i företaget har egna personliga
mål som de vill uppnå och dessa ska stämma överens med företagets mål. Bra
styrsystem säkerställer att individuella handlingar som görs för att uppnå
individuella mål även hjälper företaget att uppnå sina mål (ibid.).
3.4 Budget
Budget är ett verktyg som är till stöd för företaget att sätta sina mål, planer samt
riktningen för att leda företaget till att åtgärda problem som kan uppstå i företaget
(Shim, Sigel & Shim, 2011). En budget omfattar och ansvarar för hela företaget, det
inkluderar avdelningar, produkter och geografiska områden. En budget kan underlätta
kontroll av företaget, vilket gör det möjligt för personalen att kommunicera med
varandra. När budget uppställs är målen märkbara och företagens personal motiveras
till att utföra sitt arbete (ibid.). Dunk (2011) anser att när budget används som en
kontrollmekanism, kan det göra att man inte får de ekonomiska utfall som
eftertraktas. Används budget däremot som en planeringsmekanism, underlättas
innovation och det påverkar företaget positivt ekonomiskt (ibid.).
Simons (1995) anser att lägre mellanchefer har tillgång till information som högre
mellanchefer behöver ta del av. Denna information kan delas genom samarbete
mellan företagsnivåer. Författaren anser att budget är ett styrmedel som kan
användas till att dela information mellan olika företagsnivåer. När en strategisk
osäkerhet uppstår kan det hanteras med hjälp av den information som mellan- och
nedre nivåer av mellanchefer har (ibid.). Nouri & Parker (1998) undersökte länken
mellan budgetdeltagande och arbetsprestation. Resultatet blev att budgetdeltagande
har en indirekt påverkan på arbetsprestation, via budgetens lämplighet och
företagets engagemang. Även att budgetdeltagande av underordnande kan göra att
information om resurser kan ges till överordnande. Om underordnade inte deltar i
budgeten leder det till att informationen i budget blir otillräcklig för att den
underordnade ska utföra sitt arbete på bästa sätt (ibid.).
Wallander (1999) refererad i Nilsson, Olve & Parment (2010) kritiserade budgeten
och menade att en budget begränsar chefens och medarbetarens syn, detta medför att
man lägger all fokus på att fullfölja budgeten och andra arbetsuppgifter
uppmärksammas inte. Wallander (1995) tvivlar om budget är den bästa vägen till att
säkerställa företagets mål och prestationer. Eftersom det finns en osäkerhet för
omgivningen blir det svårt att planera för framtiden och uppställa en budget. Denna
osäkerhet anser Nilsson, Olve & Parment (2010) är ett skäl till att man istället bör
använda sig av prognosinstrument. Kritiken mot budgeteringen har varit stor då den
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enligt många är ineffektiv och dysfunktionell (Becker, 2014).
3.5 Simons fyra styrsystem
Simons (1995) hävdar att ekonomer och ledningsteoretiker har studerat bildning av
strategier på konkurrensutsatta marknader mer utförligt än vad de försökt förstå hur
genomförandet av strategier fullföljs. Konsekvenserna blir att om företagsledningen
inte förstår hur de olika verktygen fungerar för att genomföra strategin är även de
bästa planerna värdelösa (ibid.). En av metoderna Simons (1995) nämner som inte
längre fungerar på grund av att vi lever i en konkurrensutsatt värld, där ett företags
framgång blivit mer beroende av de anställdas initiativ, är kommando och kontroll
som innebär att mellanchefer bestämmer och anställda utför arbetsuppgifterna utan att
ifrågasätta dem. Företagen har allt mer marknadsdrivna strategier på grund av den
ökade konkurrens, förändring och utveckling av produkter och marknader, nya
företagsformer samt vikten av kunskap som en konkurrensfördel (Simons, 1995).
Företaget måste prioritera att ständigt förbättra och att uppfylla kundernas behov samt
anpassa sig till marknaden för att deras företag ska lyckas (ibid.). Simons (1995)
presenterar en teori som illustrerar hur mellanchefer styr företag med fyra styrsystem:
trossystemen, gränssystemen, diagnostiska systemen och interaktiva systemen. De
fyra styrsystemen arbetar simultant men för olika ändamål (Simons, 1995; Merchant
& Otley, 2006; Otley, 1999).
De olika styrsystemen som Simons (1995) presenterar är:
Trossystemen, ett av de positiva styrsystemen som är till för att inspirera och hitta
nya möjligheter.
Gränssystemen, ett av de två negativa styrsystemen som begränsar
möjlighetssökande.
Diagnostiska systemen, det andra kontrollsystemet som beskrivs som den negativa.
Den används för att motivera och uppmuntrar vid måluppfyllelser.
Interaktiva systemen, betraktas som positivt kontrollsystem och används för att
främja lärande och uppkomsten av nya idéer och strategier.
Det är de fyra systemen som utgör ying och yang i den kinesiska filosofin.
Trossystemet och det interaktiva systemet är det som förespråkar värme och ljus och
är alltså yang. De andra två, diagnostiska -och gränssystemen, är ying och ska
illustrera den negativa energin. De diagnostiska -och gränssystemen skapar
begränsningar och säkerställer att de uppgifter som tilldelats ska följas (Simons 1995;
Tessier & Otley, 2012). Begreppet negativa styrsystem associerar inte Simons med
dåliga styrsystem utan de negativa styrsystemen har lika stor betydelse som de
positiva kontrollsystemen (Simons, 1995; Tessier & Otley, 2012). Vilka av
styrsystemen som mellanchefer väljer kommer avslöja hur de tänker kring
exempelvis företagets långsiktiga förmåga eller hur de värdesätter deras anställda
(Simons, 1995). Tessier & Orley (2012) hävdar att mellanchefer med hjälp av de fyra
styrsystemen kan skapa en dynamisk spänning i företaget och då kommer en effektiv
styrning möjliggöras.
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Figur 1.4: Simons fyra styrsystem (Simons, 1995, s.7)
Simons (1995) definierar fyra kontrollsystem som huvudsakligen översätts som fyra
verktyg ett företag använder vid olika faser av dess utveckling. Syftet med att
använda de fyra styrsystemen är att använda dem vid rätt tillfällen och rätt behov för
att uppnå optimalt resultat. De fyra styrsystemen används för att påverka företagens
kärnvärden, undvika risker, mäta kritiska prestationsvariabler och utesluta strategiska
osäkerheter (ibid.). Se figur 2.2 Simons fyra styrsystem.
Kärnvärdena i trossystemet framställs som ett företags kultur som ska motivera de
anställda och förmedla inspiration (Simons 1995). Kärnvärdena ska främja
innovationssökandet och förmedla optimism till de anställda. Gränssystemet främsta
uppgift är att hindra risker. De risker som ska undvikas är sådant som är betraktas
som hot mot företaget och därför kommer ledningen begränsa de anställdas arbeten.
Kritiska prestationsvariabler är viktiga för att ledningen ska veta vilka av deras
anställda presterar bäst i företaget. När det diagnostiska systemet är aktivt kommer
mellanchefer välja de kritiska prestationsvariabler utifrån det område de vill
prestera bäst inom. Kritiska prestationsvariabler kan vara: mått på felproducerade
produkter. Huvudsaken är att företaget väljer klokt för att få den information som är
relevant för att de ska ha möjlighet att vägleda företaget mot de mål företaget har.
De strategiska osäkerheterna är alla tänkbara oförutsedda händelser som ett företag
står inför och det är det interaktiva styrsystemet som ska motverka att oberäknade
händelser som kan skada företaget sker (ibid.).
3.5.1 Trossystemen
Kommunikationen mellan personer i företaget är enligt Simons (1995) viktig för att
vägleda hela företaget som en enhet mot de avsedda målen. Företag i början av
tillväxtfasen använder ett frekvent samarbete genomgående i företaget för att tydligt
11

bevara företagets syfte och mål. Med tiden kommer företaget växa och mogna vilket
kommer innebära att kommunikationen kring de gemensamma målen blir lika viktiga
men svårare att genomföra (ibid.). Harmon (1996) skriver att trossystemen ger
upphov till värderingar och normer för företaget. Kärnvärden är ett företags kärna och
ska styra företags värderingar och beteende (Simons 1995: Ferguson & Milliman,
2008). Mellanchefer kommer inom företaget använda sig av trossystemen för att
på ett formellt sätt kommunicera med medarbetarna och leda hela företaget mot de
uppsatta målen (Simons, 1995). Den formella kommunikationen i trossystemen sker
via tydliga dokument som alla i företaget ska ta del av. Behovet för den formella
kommunikationen i ett företag är större desto större affärsmöjligheterna är. Med hjälp
av formella mål som beslutats för företaget underlättar det för mellanchefer att
lyfta fram företagets unika egenskaper och vägleda hela företaget mot de
gemensamma målen (ibid.).
Simons (1995) beskriver att det har blivit svårare för den enskilde individen att förstå
företagets syfte. Det beror på att det råder en mer konkurrensutsatt marknad som har
blivit global. Dessutom är företag mer komplexa då olika affärsenheter kombineras
under samma tak vilket innebär att det blir lättare för de anställda att glömma bort
syftet med företaget. Företagen påverkas också av den tekniska delen vilket innebär
en positiv inverkan på mellancheferna då de konstant kan uppdateras om vilken
konkurrensposition de har. Den tekniska delen möjliggör för mellanchefer att få den
information de behöver för att säkerställa om den interna verksamheten är effektiv
och praktisk (ibid.). Trossystemen fungerar framförallt som vägledare för företag som
vill upptäcka nya möjligheter eller söka nya vägar. Trossystemen motiverar också
medarbetarna att söka efter åtgärder och hitta nya vägar för att skapa värde i företaget
när det uppstår problem i företaget (ibid.). Harmon (1996) menar att företagets
samordning kan förbättras genom att konsekvent realisera företagsvärderingar i
aktiviteter, då anställda uppmuntras att uppfylla företagets mål.
Colliers (2009) kunde i sin studie urskilja att mellancheferna i de undersökta
företagen hade företagsmål som han kunde förknippas med trossystemen. Simons
(1995) menar att många författare har påpekat att mellanmellanchefer är viktiga när
det gäller att identifiera och skapa nya initiativ. Mellanmellancheferna kommer dock
inte att engagera sig vid sökandet efter nya möjligheter om de inte förstår företagets
idéer och om de inte är villiga att delta för att omvandla idéerna till åtgärder eller
strategier (ibid.). Simons (1995) skriver om Kotters (1982) studie som förklarar att
trossystemen har en stor påverkan på ledare som effektiviserar arbetet och
motiverar sina anställda för att gemensamt sträva mot att nå företagets
gemensamma mål. Kotter (1982) hävdar också att motivation skapas genom att
formulera en vision som styrker deltagarnas värde i processen. Det är viktigt att låta
var och en av medarbetarna själva få möjlighet att uppskatta hur de själva bidrar
till uppfyllelsen av företagets vision. Medarbetarnas motivation kan påverkas av
andra faktorer såsom mellanchefernas stöd för deras insatser och belöning för de
framgångar som medarbetarna uppnår. Trossystemen är styrsystem som är
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värdeladdade och inspirerande vilket innebär att de måste vara breda och tillåta
deltagande från hela företaget. En verksamhetsidé ska inte endast nå en chef utan
också en anställd (ibid.).
3.5.2 Gränssystemen
Gränssystemen etablerar gränser hos anställda som baseras på affärsrisker (Simons,
1995). Individer i företag är möjlighetssökande, det vill säga, när de ställs inför nya
problem kommer de söka efter åtgärder för att skapa värde för företaget och
övervinna hinder. Det är omöjligt för mellanchefer i alla företagsformer att känna
till alla problem, åtgärder, möjligheter som företaget ställs inför och ha kunskap om
allt i ett företag. Företag kommer stöta på problem som snabbt kan lösas genom en
tillsägning från ledningen dock kommer det att innebära konsekvenser.
Konsekvenserna blir att de anställdas självförtroende till initiativtagande kommer att
minska. De kommer inte vilja söka efter åtgärder om de blir tillsagda om hur de
ska lösa problemen (ibid.). Simons (1995) framhäver att det är olämpligt för de
högre mellancheferna att exakt hänvisa sina anställda till hur de ska utföra sina
uppgifter. Istället kommer de högre mellancheferna att meddela de anställda om
vad de ska undvika och därmed förlita sig på att den individuella kreativiteten
hos anställda kommer att söka efter möjligheter på lämpligaste sätt inom de
angivna gränser som ledningen har säkerställt. Collier(2009) drog slutsatsen att i de
fyra undersökta företagen som hans studie berör användes begränsningar som
någon form av kontroll av ledningen på anställda.
Simons (1995) refererar till Barnard (1968) som ansåg att fastställa gränser är en
förutsättning för att effektivisera det organisatoriska beslutsfattandet. Barnard (1968)
ansåg att möjligheten att välja är en paralyserande faktor för människan eftersom
antalet möjligheter är många och därför krävs begränsningar. Det är viktigt att hitta
orsaker om varför något inte ska göras för att de anställda ska förstå vad som ska
göras (Simons, 1995). Även om gränssystemen anses som ett negativt system som är
normbaserat tillåter systemen mellanchefer att fatta beslut för att företaget ska uppnå
maximal flexibilitet och kreativitet. Gränssystemen beskrivs också som en
förutsättning för ett företags frihet och entreprenörsbeteende. En jämförelse kan göras
mellan bilars bromsar och gränssystemen. Syftet med bromsar är att de ska
möjliggöra för bilen att verka i hög hastighet (ibid.). Simons (1995) upplyser och
jämför gränser för anställda i ett företag med gränser för judar och kristna som det
gamla testamentet tar upp. Gränserna utgörs av de tio budorden som ger tydliga
gränser på människors beteende (ibid.).
Gränssystemen och trossystemen fungerar enligt Simons (1995) parallellt med
varandra som illustreras i figur 2.3. Trossystemen skapar ett syfte för företag att
motivera anställda till att söka efter möjligheter utan några gränser. Gränssystemen
avgränsar möjlighetssökandet och kommunicerar ut det acceptabla områdena till
anställda (ibid.). Johansson & Heide (2008) anser att en acceptabel formell
kommunikation underlättar företaget att skapa likadana förväntningar för hela
företaget men också inom vilka ramar anställda ska hålla sig. Gränssystemen
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omvandlar gränslösa möjlighetsutrymmen till fokuserade utrymmen som de anställda
blir uppmuntrade till att söka i (Simons, 1995).

Figur 2.4: Gränssystemet begränsning till möjlighetssökande och trossystemet frihet
till möjlighetssökande (Simons, 1995, s. 42)
Simons (1995) skriver att gränssystemen oftast delas in i två system: gränser för
uppförande och strategiska gränser. Det vanligaste gränssystemet som företag
använder är gränser på uppförande. Företaget använder sig av normer för uppförande
som bildats genom samhällets lagar, företagets trossystem och normer för uppförande
som framförts av industrin och av professionella föreningar. Normerna är av olika
slag och är viktiga att följa av anställda i ett företag. Konsekvenserna om normerna
inte följs kan innebära att företagets utveckling hämmas menar Simons (1995).
Normer för uppförande används av vissa företag men inte av andra vilket beror på att
företagets strategi är olika riskabla. Ett problem kan innebära att när nya och oväntade
möjligheter uppstår kan anställda med opassande omdöme för företaget eller brist på
relevant information om företaget engagera sig för att lösa problemet och lösningarna
kommer då inte vara acceptabla för mellancheferna i företaget. En av anledningarna
till att mellanchefer skapar normer är för att minska situationer där anställda med
låg kunskap om företaget ska ta egna initiativ för att åtgärda ett problem. Normer
skapas också av mellanchefer när osäkerheten i omgivningen är hög eller den
interna tilliten är låg (Simon, 1995).
Strategiska gränser fokuserar på att stödja företagets strategier (Simons, 1995).
Strategisk planering används oftast för att ange vilka sökaktiviteter som inte är
acceptabla och som inte ska eftersträvas. Företagsmöjligheter uppstår snabbt och
oförutsägbart och även om gränser för hur anställda ska arbeta ska finnas kan
bestämmelser om hur företag ska konkurrera vara kontraproduktivt och hämma
företagets framgång. Konsekvenserna blir att företag kan missa möjligheter om
mellanchefer begränsar anställdas arbete när oförutsägbara händelser sker i
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omgivningen. Högre mellanchefer kan istället specificera områden med hjälp
av planeringsverktyg och checklistor för att anställda ska förstå vad de inte ska
spendera resurser på (ibid.).
3.5.3 Diagnostiska styrsystemen
På grund av den omfattande komplexiteten i företagen behöver anställda fatta dagliga
beslut vilket innebär svårigheter för mellanchefer att veta om besluten är i
riktning med målen (Simons, 1995). Collier (2009) skriver att mellanchefer
använder budget som en kontrollmekanism inom de diagnostiska styrsystemen.
Dessutom används budget som en planering för att underlätta ledningens styrning
(ibid.). Med hjälp av de diagnostiska styrsystemen kommer mellanchefer ha
möjlighet att övervaka och se till att de anställda fattar beslut som parallellt följer
företagets avsedda mål (Simons, 1995).
Det som har blivit centralt inom de diagnostiska kontrollsystemen är processen att
följa upp och övervaka de beslut som de anställda fattar. Processen kallas för
prestationsstyrning (Simons, 1995). Prestationsstyrning jämför Simons (1995) med
hur en läkare genomför en patientundersökning. Läkaren kommer under den fysiska
undersökningen mäta hjärtats funktion, kolesterolvärde och andra väsentliga variabler
för patientens hälsa. Fenomenet för att kontrollera ett företag eller en
produktionsprocess kommer gå till på liknande sätt. Resultatet av de insatsvaror,
arbetskraft och råmaterial, som ett företag tillför i en produktionsprocess, kommer
slutligen bli en sorts produkt. Simons (1995) utgår från att företaget redan har
förutbestämda mål eller krav på kvalité eller kvantitet som de kommer jämföra
slutprodukten med. Väsentliga justeringar och åtgärder på slutprodukten kommer att
genomföras för att på bästa sätt komma närmre målen. Andra justeringar som
mellanchefer kan åtgärda är att ändra de bestämda målen när mellancheferna inser att
målen är orealistiska att nå (ibid.).
Inom de diagnostiska kontrollsystemen pratar mellanchefer om kritiska
prestationsvariablar vilka representerar viktiga prestationsmått som mäts för en
avsedd strategi ska uppnås (Simons, 1995). Beslutade strategier uppnås av företag
genom att uppfylla de kritiska prestationsvariablar. De kritiska prestationsvariablar
identifieras genom att företaget föreställer sig att strategin misslyckats och frågar
sig själv vad som orsakade misslyckandet. Den här processen där företaget lär sig av
sina misslyckanden kommer resulterar i att företaget effektiviseras genom att
mellanchefer lär sig vad konsekvenserna blir. Ett exempel på hur kritiska
prestationsvariablar fungerar är exemplet om företaget Nordstom (ibid.). Nordstrom
är ett företag som säljer dyra modekläder och när det gäller service jobbar de bästa
säljarna likadant som bilsäljare gör. De uppdaterar sina kunder med nyheter och
skickar uppföljningsenkäter. Kritiska prestationsvariablar blir i detta fall sälj per
timme. Måttet kommer underlätta för mellanchefer att se vilka av deras säljare
som byggt upp en krets med lojala kunder som återkommer eller vilka säljer som
misslyckas med arbetet (ibid.).
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Diagnostiska styrsystemen tillåter företag att uppnå mål utan att mellancheferna
konstant ska utöva kontroll över anställda (Simons, 1995). De anställda tillåts att
fatta dagliga beslut utan att få godkännande från den högre ledningen. Det viktiga
för mellanchefer är istället att fokusera på de betydande avvikelserna som sker i
företaget. Givetvis krävs det tillit från ledningen till de anställda för att detta ska
fungera. Mellancheferna kommer besluta om företagets mål och sedan förmedla
de avsedda målen till den operativa delen. Den operativa delens uppgift är att
hitta lämpliga metoder för att nå målen. Inom de diagnostiska styrsystemen finns
det tre centrala punkter som mellanchefer jobbar med för att det ska vara möjligt för
dem att fördela ansvar till de anställda (ibid.).
De tre punkterna beskrivs nedan av Simons (1995):
1. Besluta och förhandla om mål. Mellanchefer ska besluta om företagets
mål och förhandla dem med de anställda. Det är viktigt att mellanchefer
beslutar om realistiska mål och inser svårigheter som kan uppstå.
Belöningssystemen till de anställd ska också beslutas.
2. Ta emot uppdateringar och avvikelserapporter. Ett av verktygen till
diagnostiska kontrollsystemet som mellanchefer måste använda är
månadsvisa eller kvartalsvisa uppdateringar om hur det går för företaget.
Det är viktigt för mellanchefer att stämma av att det inte föreligger något
hinder som blir betydande för företaget i framtiden.
3. Följa upp betydande avvikelser. Det kan innebära att en betydande avvikelse
har uppkommit i företaget då måste mellanchefer lägga stor vikt på att åtgärda
denna. Syftet med diagnostiska kontrollsystemen är att övervaka om målen
för de kritiska prestandamålen mellancheferna beslutat uppfylls.
Huvudregeln för diagnostiska styrsystem är att det inte krävs mycket
övervakning från ledningen förutom om det skulle innebära att en av de
kritiska prestationsvariablar inte går som det är tänkt måste ledningen gripa in.
Diagnostiska styrsystemen används lämpligast i företag där det inte konstant innebär
ständiga förnyelser i företagets strategi. Det ska vara möjligt att mäta och korrigera
resultatet av en process om diagnostiska kontrollsystemen ska användas (Simons,
1995).
3.5.4 Interaktiva styrsystemen
Simons (1995) hävdar att de diagnostiska styrsystemen främjar de anställdas
självständighet för att uppnå uppsatta målen men det finns styrsystem som verkar på
andra sätt och fokuserar på annat. Interaktiva styrsystemen förespråkar sökning av
nya möjligheter och lärande för anställda i ett företag (Simons 1995; Marginson 2014;
Tessier & Otley 2012). Interaktiva styrsystemen möjliggör uppkomsten av nya
strategier och implementeringen av dessa i företagen (Simons, 1995). Uppkomsten av
nya och icke avsedda strategier kan uppkomma då företag stött på händelser som
utgör hot för företagen därför måste företaget ändra deras strategi. Till skillnad från
de diagnostiska styrsystemen kommer besluten inte endast fattas av ledningen utan av
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hela företaget tillsammans inklusive anställda i företaget. Simons (1995) menar att
interaktiva styrsystem är till hjälp för mellanchefer att involvera sig själva i
arbetet med jämna mellanrum för att få delta i beslutsfattande som de anställda
ställs inför. De interaktiva styrsystemens huvudsyfte är att frekvent hålla en dialog
genom hela företaget. De anställda ska också informera och dela med sig av kunskap
till varandra (ibid.). Budget, planer och resultattavla är väsentliga för företagets
styrning och strategi (Collier, 2009). I Colliers (2009) studie framträder budget som
ett styrmedel, som används interaktivt av ledningen i de fyra företagen för att styra
företaget. Nevis, Dibella & Gould (1995) menar att ett företags förmåga att
överleva och utvecklas bygger på ett kollektivt lärande i företaget.
Syftet med de interaktiva styrsystemen är att tillämpa en dialog genomgående i
företaget (Simons, 1995). Systemen är formella informationssystem som har fyra
definierade egenskaper (ibid.).
De fyra egenskaperna är:
1. Informationen som fås genom de interaktiva systemen är viktig och
återkommande information som ledningen ska använda och kommunicera ut.
2. Interaktiva kontrollsystemen kräver frekvent och regelbunden uppmärksamhet
från driftledare på alla nivåer inom företaget.
3. Data som genereras av systemet ska tolkas och diskuteras genom möten
mellan överordnande, underordnande och kollegor.
4. Systemet är en katalysator för kontinuerlig utmaning och debatt angående
datan, antaganden och handlingsplanerna som är relevanta för företaget.

Osäkerheter i strategin kan utgöra fara för den nuvarande strategin i ett företag
(Simons, 1995). Den allmänna osäkerheten härstammar från skillnaden i den
information som ett företag innehar och den informationen som krävs för att utföra en
uppgift. De strategiska osäkerheterna upptäcks av ledningen i ett företag genom att de
känner till händelser som kan utgöra en fara för företaget eller att okända händelser
plötsligt uppstår. Problematisering, funderingar och konstant utvärdering av
verksamheten är förhållanden som mellanchefer måste ta i beaktning för att upptäcka
potentiella strategiska osäkerheter. Ett sådant förhållningssätt från mellanchefer
kallas för interaktivitet (ibid.). Ett interaktivt kontrollsystem är inget unikt system i
sig utan det är användningen och utförandet av andra kontrollsystem som gör dessa
till interaktiva (Simons, 1995). Det har också visat att effekterna av interaktiva
styrsystemen är positiva och att de kompletterar de diagnostiska styrsystemen,
vilket leder till att användningen av diagnostisk och interaktiv styrning kan
balanseras (Mundy, 2010; Widener, 2007). De interaktiva systemen är system som
utformas genom att mellanchefer på olika nivåer möts och diskuterar den
information som finns i företaget. Systemen utformas i samlevnad med den
nuvarande strategin enligt Simons (1995). Systemen ska fungera som en katalysator
för den strategi som företaget har etablerat (ibid.).
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3.6 Styrsystemen i användning
Enligt Simons (1995) är syftet med de fyra styrsystemen inte att de ska ersätta
varandra utan de olika systemen ska uppfylla varje chefs och företags behov för att
utforma den optimala strategin. Otley (1999) hävdar att användningen av styrsystemen
måste ske med en helhetssyn då företag använder styrsystemen varierande utifrån
deras behov. Företaget genomgår tre faser (Simons, 1995), den inledande fasen,
tillväxtfasen och mognadsfasen. I ett företags inledande fas behöver inte företag
fokusera på något formellt styrsystem utan då räcker det med interna
redovisningar för att ha kontroll över företagets tillgångar och andra viktiga nyckeltal.
De anställda möts och diskuterar konstant med varandra och därför behövs inga
formella styrsystem i företaget (ibid.).
I tillväxtfasen kommer de diagnostiska styrsystemen att användas för att få mer
struktur och kontroll i företaget eftersom företag kommer behöva fatta fler beslut
(Simons, 1995). Däremot kommer det behövas mer struktur när företaget når
tillväxtfasen. I tillväxtfasen kommer det behövas mer beslutsfattande från de lägre
nivåerna i ett företag vilket kommer att resultera i att företaget måste strukturera upp
hur informationen i företaget ska kommuniceras. Dessutom krävs struktur i företaget
för att ledningen ska kunna avstämma att de anställda följer företagets avsedda mål.
Det är i detta stadie som de diagnostiska styrsystemen kommer att användas för att
möta ledningen kontrollbehov och för att ledningen ska bli uppdaterad med relevant
information från de anställda (ibid.). Trossystemen kommer att användas i slutet av
tillväxtfasen eftersom företaget i denna fas kommer börja tillträda flera marknader
och de anställda kommer behöva mer motivation. Avslutningsvis i tillväxtfasen
kommer gränssystemen att användas då mellanchefer inser misstag som gjorts samt
det som gått bra vilket kommer innebära konsekvenser i form av begränsningar för
de anställda. I den sista fasen, mognadsfasen, har mellanchefer och anställda
utvecklat större tillit mellan varandra. De interaktiva styrsystemen används i
mognadsfasen för att mellanchefer vid detta stadie litar på anställdas förmåga att
hitta nya möjligheter för företaget och initiativtagande som kommer att hindra
osäkerheter i företaget (ibid.).
3.7 Kritik mot Simons fyra styrsystem
Tessier & Otley (2012) anser att Simons styrsystem ger ett brett perspektiv på
styrning då den omfattar olika typer av styrning som kan ske i ett företag dock är
nackdelen att definitionerna är tvetydiga och svåra att förstå. Konsekvenser blir att
olika empiriska resultat återges vilket leder till att olika uppfattningar bildas. När
olika uppfattningar bildas resulterar det i en problematik vilket innebär svårigheter
med att bygga en metodisk och sammanhängande kunskap på Simons fyra styrsystem
(ibid.). Tessier & Otley (2012) kommer i sin studie fram till en egenreviderad modell
som bygger på Simons fyra styrsystem. I modellen kommenterar och förklarar Tessier
och Otley (2012) de begrepp som de upplever tvetydliga från Simons teori.
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Widener (2007) genomförde en empirisk studie på över hundra
ekonomimellanchefer där hon testade Simons fyra styrsystem. Ett av resultaten hon
kom fram till är att Simons styrsystem innebär mycket hög undersökningsgrad vad
gäller styrningen i ett företag. De som drabbas av implementering av styrsystemen
är de som bedriver styrningen i företaget vilket innebär tidsbrist och mycket
förbrukade resurser för dem (ibid.). Widener (2007) poängterar att det krävs mindre
resurser vid bearbetning av tros- och diagnostiska styrsystemen än det krävs
gällande tros- och interaktiva styrsystemen. Ferreira & Otley (2005) tar fram
prestationsstyrning och kontrollstyrning som undersökningsverktyg för att beskriva
strukturen och driften av styrsystemen. Undersökningen har gjorts på fyra olika
företag vilka använder styrsystemen och det har visat effektiva resultat. Ferreira &
Otley (2005) har undersökt styrkor och svagheter med hur forskare har undersökt
styrsystem. Ferreira & Otley (2005) framhäver att genom att utgå från Simons teori
när de gjorde sin undersökning visade det sig att Simons fokuserar mer på att
undersöka hur styrverktyg används istället för vilka styrverktyg som används. Det
leder fram till ett problem med Simons (1995) teori nämligen att hans styrsystem
bygger på ledningens utformning och användning av styrsystemen samt åsidosätter
användningen av styrsystemen från den operativa delen av företag (ibid.)
Ferreira & Otley (2005) belyser en annan aspekt som de kom fram till genom att testa
Simons teori var om företag använder alla fyra styrsystemen. Alla fyra företag som
Ferreira & Otley (2005) undersökte betraktas som framgångsrika vid genomförandet
av sina strategier och det visade sig att alla fyra företag använder sig av de fyra
styrsystemen och det tyder på att Simons argument gällande att framgångsrika företag
använder alla fyra styrsystemen kommer från att ha undersökts i praktiken. Ferreira &
Otley (2005) menar dock att alla fyra styrsystemen inte behöver användas i lika stor
utsträckning.
Ferreira & Otley (2005) sammanfattar tre svagheter med Simons teori. Första
svagheten behandlar svårigheterna med att fastställa om ett styrverktyg är en del av
diagnostiska- eller interaktiva styrsystemen. Problematiken gäller även gräns -och
trossystemen, vilket visar hur teoretiska formuleringar kan skilja sig från praktiska
tillämpningar. Anledningen till problematiken kan bero på att information från den
operativa nivån brister. Den andra svagheten är att många begrepp och meningar som
Simons använder för att förklara de fyra styrsystemen, till exempel kärnvärden, är
tvetydliga vilket resulterar i att utrymme om subjektiva tolkningar lämnas. Subjektiva
tolkningar kommer leda till att Simons teori inte kommer vara lika användbar. Den
tredje svagheten är att modellen inte är tillämplig och det finns två skäl som
poängteras. Första skälet är att i vissa företag kommer utformningen av gräns -och
trossystemen beslutas utanför företaget, ett bra exempel är dotterbolag till stora
koncerner. Det räcker inte med att undersöka ett dotterbolag utan det krävs att
undersöka hela koncernen för att kunna identifiera hur de fyra styrsystemen används.
Det andra skälet är att Simons teori inte behandlar informella kontroller som företag
använder, vilket tenderar att vara viktigt i mindre företag (ibid.). Simons teori kan
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endast tillämpas på större företag och på ledningen och inte på den operativa nivån
enligt Ferreira & Otley (2005).
Collier (2005) gör en studie på ett företag under en tidsperiod på tio år där han
undersöker förståelsen för styrsystemen. Studien utgår från Ferreira & Otleys (2005)
ramverk och Simons styrsystem för att förstå sambandet mellan formella och
informella styrsystem. Studien visar att Simons teori om de fyra styrsystemen bidrog
mer till studien än Ferreira & Otley (2005) ramverk och anledningen är att Simons
inkluderar tros– och gränssystemen och betonar deras betydelse. Dock anser Collier
(2005) att Simons fokus på trossystemen är begränsat och han efterlyser därför att fler
studier om trossystemen ska göras. Trots att Simons förklarar trossystemen, förkarade
han inte informella kontrollprocesserna nämligen gruppnormer, socialisering och
kultur vilka är viktiga delar i styrsystemen även om de inte är synliga i företagets
finansiella– och icke finansiella resultatrapporter.

3.8 Sammanfattning av referensramen

Figur 3.4: Teorimodell (Egenreviderad modell).

Modellen illustrerar de bakomliggande tankarna kring kopplingen mellan teori och
empiri. Vid studerande av de olika styrsystemen har vi valt ut olika nyckelord som vi
kan relatera till varje styrsystemen. Nyckelordet möjlighetssökande kopplade vi ihop
med trossystemen då trossystemen uppmuntrar anställda att söka efter möjligheter och
hitta nya vägar. Gränssystemet etablerar både uppförande och strategiska gränser för
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sina anställda. Gränssystemen uppmuntrar ledningen att fastställa vad anställda bör
undvika och hur anställda på lämpliga sett löser ett problem. Vi anser att nyckelordet
begränsningar symboliserar det gränssystemen uppmuntrar till. Nyckelordet kontroll
har vi kopplat ihop med de diagnostiska styrsystemen för att diagnostiska
styrsystemen förespråkar övervakning av anställdas beslut och prestationer för att
säkerställa att de följer företagets avsedda mål. Vårt fjärde nyckelord är samarbete
och det representerar de interaktiva styrsystemen eftersom styrsystemen uppmuntrar
mellanchefer att involvera sig själva i anställdas arbete. Dessutom fattas besluten
av hela företaget tillsammans istället för att endast ledningen ska fatta besluten.
Vi kunde koppla ihop nyckelorden med styrmedlet budget då budgeten används som
ett verktyg i alla Simons (1995) fyra styrsystem. Kopplingen mellan användningen
av styrsystemen och budget underlättades då budget anses som en synlig
komponent (Langfield-Smith, 1997).
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4. Empiri
I empirikapitlet kommer vi inledningsvis kortfattat presentera de tre olika företagen
och respondenterna för att ge en uppfattning om vilka typer av företag vi har
intervjuat samt vilka roller de tillfrågade respondenterna innehar. Därefter har
rubrikerna formats efter de nyckeltal som vi valt från teorin och under varje rubrik
återges respektive företags svar från våra intervjuer.

4.1 Presentation av Espresso House
Espresso House är ett företag i en expansiv fas som hela tiden växer och bygger nya
coffee shops. Det finns idag 160-170 coffee shops i både Sverige och Norge. Espresso
House ägs av Hercules AB som är investment bolag till Espresso House. Affärsidén
är att Espresso House ska leverera bra kvalité på produkter och service för att alltid
leverera något som är bättre än konkurrenterna. Espresso House har som vision att
varje dag leverera världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst. Kärnan i
Espresso House är högkvalitativt kaffe men det erbjuds även bakverk och lättare
lunch från deras eget bageri. Espresso House har flera olika chefspositioner där
driftverksamheten kan delas in i tre nivåer; ledningsmellanchefer,
distriktsmellanchefer och platsmellanchefer.
4.1.1 Presentation av respondenterna
Respondenterna för den här studien är Joakim Hjulström som är nybliven distriktschef
på Espresso House och Ullrika Gustavsson som är platschef för en av Espresso House
coffee shops belägen på Eurostop i Halmstad. Distriktschefen ansvarar för ett distrikt
bestående av åtta coffee shops, tre i Halmstad, en i Varberg, två i Kungsbacka och två
i Frölunda. Distriktschefen har som uppgift att försäkra att coffee shopsen som han
har ansvar för presterar bra resultat, håller budget, styrs mot de uppsatta målen och
allmänna frågor som till exempel försäkra att personalen trivs på arbetsplatsen. Ulrika
Gustavssons roll som platschef innebär att driva coffee shopen med dagliga
arbetsuppgifter som till exempel, stämma av försäljningen och granska
personaltimmarna. Hon stämmer även av kassan och ser till att allt stämmer.
4.2 Presentation av Heléns rör
Heléns rör är ett företag som tillverkar, kapar, bearbetar, säljer och distribuerar rör i
olika länder och till olika typer av industrier. Företaget har ungefär 270 anställda och
finns i hela Sverige. Försäljningskontor finns i norra Sverige och ner till mitten av
Sverige. I Halmstad och i Knäred har de produktionsanläggningar och företaget
sträcker sig även till Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Norge. Företaget ägs av
ett stort bolag från Tyskland som heter Bentler. Bentler omsätter ungefär 50-60
miljarder kronor och har 30-40 tusen anställda. Bentler äger 75 % och har gjort det
sedan 60-70 talet och resterande 25 % äger SSAB. Heléns rör anses vara en av de
största aktörerna på marknaden. Stora konkurrenter till Heléns rör är bröderna
Edström och Timnor. Företagets vision är att fortsätta vara ledande inom stålrör och
öka förädlingsvärdet vilket görs genom att skapa ett partnerskap med kunderna och
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leverera den bästa kvalitén på produkterna, förpackningen och bemötandet med
kunderna.
4.2.1 Presentation av respondenterna
Respondenterna för den här studien är Anders Hultberg som är lager och
produktionschef för hela Sverige samt platschef på produktionsanläggningen i
Halmstad och Urban Olsson som är produktionschef på produktionsanläggningen i
Halmstad. Hultbergs roll som platschef är att driva och utveckla hela företaget inom
lager och produktion. Han ska se till att företaget har de resurser de behöver samt se
till att tillgångarna finns för att driva företaget och rapportera information till de högre
mellancheferna. Rapporterna kan innehålla vilken status företaget har, vad som
behöver göras i framtiden eller om det behöver investeras. Platschefen finns även
som ett stöd för de lägre mellancheferna i företaget. Olsson som är produktionschef
ska leda och utveckla produktionen. Utveckling av produktionen kan ske
exempelvis genom att utveckla maskinerna, reducering av kaptider eller förminska
skärvätska. Produktionschefen har även ansvar för att utnyttja personalen på bästa sätt
samt se till att de mår bra.
4.3 Presentation av Swedfone
Swedfone är ett företag som startades år 2012. Företaget har två huvudkontor, ett i
Uppsala och ett i Helsingborg. Bolaget är ett telekomföretag det vill säga ett företag
som säljer mobiltelefoni, mobilt bredband, fast telefoni och bredband till företagare
och privatpersoner via telefon. Swedfone är en virtuell operatör som hyr in sig 100 %
på operatören 3:s nät. Företagets vision är att de ska vara den främsta
telefonoperatören med högst kundnöjdhet. Deras mål är att erbjuda kunder
helhetslösningar efter kunders personliga behov.
4.3.1 Presentation av respondenter
De två respondenterna vi har valt att intervjua är Ashkan Delavar som är platschef för
huvudkontoret i Helsingborg och Imad Mroue som är försäljningschef för försäljning
som sker till privatpersoner i Helsingborg. Platschefen sköter ekonomin i företaget,
diskuterar budget, mål, rekrytering och utbildningar. Försäljningschefen ansvarar för
coachning av nyblivande säljare samt säljare som behöver motivation och coachning
längst vägen. Försäljningschefen har som uppgift att ta del av budgeten och sedan
hjälpa ledningen bryta ner den. Hans övriga uppgifter är att tillsammans med
ledningen utveckla interna utbildningar, utbilda befintliga och nya säljare och
rekrytera säljare till hans team.
4.4 Möjlighetssökande
Espresso House
Espresso House ger mycket förtroende och ansvar till distriktschefen. Distriktschefen
får fullt förtroende att fastställa budgeten men det ställs stora krav att leverera från
ledningen. Det viktigaste i distriktschefens budgetarbete är att se till att distriktet som
han ansvarar för följer den avsedda budgeten. Distriktschefen har därför fria händer
att öka en coffee shops budget om han ser potential i den enheten eller sänka budgeten
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om han ser att en annan enhet tappar med två procent från förra året. Detta ger honom
ett väldigt fritt spelrum som han trivs med.
Espresso House har ambitioner att ge arbetarna i företaget möjligheten att klättra
inom företaget. Distriktschefen började arbeta som barista, vilket är den lägsta nivån i
företaget och därefter har han utvecklats till distriktschef. Baristorna får utbildningar
fortlöpande och möjligheten att nå högre nivåer är påtaglig. Tanken med att arbeta på
det här sättet enligt distriktschefen är att framtida mellanchefer ska ha en större
förståelse för arbetet på golvet och genom detta komma fram till de bästa sätten att
hela företaget arbetar mot samma mål. Nuvarande baristor får samtidigt någon att se
upp till och ett levande bevis på att det finns möjligheter i företaget.
Heléns rör
Platschefen är ett levande bevis på att möjligheter finns i företaget. Platschefen
började arbeta i företaget 1994 som maskinoperatör. Genom att vara driven och
ambitiös har han nu fått positionen som platschef. Respondenterna ser det här som en
styrka när mellancheferna i företaget har förståelse för personalen och genom att
arbeta på det här sättet skapas förståelse mellan mellanchefer och personal.
Platschefen har genom sina år i företaget skapat sig erfarenhet och kunskap som är
till stor fördel för Heléns rör. Han berättade att många av hans visioner är det
Heléns rör är idag. Enligt produktionschefen ger det här ett framtidshopp för drivna
människor i företaget att utvecklas och få högre positioner. En aspekt till att det
är på det här viset anser platschefen är att Heléns rör har haft samma ägare under
väldigt lång tid och företaget jobbar långsiktigt. Företaget är inte börsnoterat vilket
ger en trygghet till de anställda då företaget inte är lika beroende av aktieägare och
på det sättet har de ingen press på sig att säga upp anställda om det under någon
tidpunkt inte går bra på börsen.
Företaget har deras fastställda mål uppsatta på väggarna som är tillgängliga för alla.
Företaget presenterar alla nyheter för företaget på det här viset men även via möten
med hela personalen. Platschefen berättade att företaget har ett mål om att bli ett
leanföretag, vilket innebär att alla faktorer i en produktionsprocess analyseras och det
som inte skapar värde för slutkunden elimineras och därför har de tagit fram ett nytt
verksamhetssystem. Systemet kommer att presenteras för hela personalen för att
personalen ska bli medveten om systemet enligt platschefen. Heléns rör har även
deras plan för hur företaget ska skötas uppsatt på väggarna. Han berättar att de kallar
arbetssättet för huset och i huset finns fyra ord som de följer i företaget. Orden är
säkerhet/miljö, kvalitet, leverans och ekonomi. Platschefen hävdar att det är väldigt
lätt för personalen att hitta på vårt hus som är uppbyggd med grunderna och väggarna
och hela biten och vad som står i huset. När företaget ska göra en investering kan
mellancheferna hänvisa till huset och visa att investeringen knyter sig till den här
delen av huset. Personalen får en visuell bild framför sig vilket gör det enklare att
förstå syftet med investeringarna. Produktionschefen menar att det blir enklare att
arbeta om det finns uppsatt på väggarna för då får du hela kedjan med dig och det
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finns möjligheter att fråga någon av mellancheferna hur de tänkte när de tog ett beslut
och be dem förklara hur det hänger ihop med de uppsatta målen eller huset.
Swedfone
Platschefen lägger stor tyngd på att utveckla kunskapen när det gäller försäljning
bland försäljarna. Swedfone är nya i branschen men det finns potential till expansion
och då menar platschefen att ledningen ser fram emot att de anställda ska få möjlighet
att utvecklas. Försäljningen berättar att han får konstruktiv kritik från platschefen.
Försäljningschefen tycker det är viktigt med konstruktiv kritik till alla organisatoriska
nivåer i företaget. Han tycker det är nödvändigt med konstruktiv kritik för att både
företaget och individer ska utvecklas och växa. Försäljningschefen känner att han har
frihet att ta egna initiativ. Vill han ändra sin coachning eller hans utbildningsdagar
som han håller för nya säljare har han fria tyglar att göra det så länge han kan ta
ansvar för de han gör. Försäljningschefen fick möjlighet att dela med sig av hans
erfarenheter och hans visioner till ledningen vilket resulterade att ledningen tog till sig
av hans visioner och verkställde dem.
4.5 Begränsningar
Espresso House
Budgeten
som
distriktschefen
fastställer
måste
godkännas
av
ledningsmellancheferna, Vd:n och avslutningsvis är det ägarna Hercules som
godkänner allt. Alla nivåer behöver inte få godkännande för att ta egna beslut
från de högre mellancheferna. Distriktschefen hävdar att företaget har en värdering
som säger att de gillar initiativ och ansvar men det måste ske inom gränser också.
En sak han har full frihet till är exempelvis ommöblering i coffe shopsen.
Espresso House har regler på klädpolicy som alla ska följa i coffee shopen och de
kommuniceras ut vid varje utbildning som nyanställd får genomgå berättar
platschefen. Dessutom har vi en bild och beskrivning i omklädningsrummet om hur
kläderna ska se ut under arbetspass. Andra regler som platschefen nämner är att
anställda inte får äta annan mat i cafeterian bland gästerna, anställda får inte sitta med
arbetskläder bland gästerna eller gå ute och röka med arbetskläder. Andra
begränsningar som Espresso House har är att alla som konsumerar betraktas som
gäster och inte kunder. Andra gränser som varje enhet ska följa är olika manualer om
hur kaffet, bakverken och smörgåsarna ska serveras. Det ska se likadant ut på varje
enhet berättar distriktschefen. Det finns också regler om hur bakverken och drycker
ska ställas i våra montrar för att det ska se ut likadant på varje coffee shop beroende
vad för storlek det är på coffee shopen. Platschefen tillägger att eftersom coffee
shopen på Eurostop inte är lika stor på den som exempelvis Storgatan i centrum ser
det olika ut i deras montrar. Storgatan kan ha större utbud medan platschefen på
Eurostorp måste begränsa sig med exempelvis vilka smörgåsar och bakverk som ska
säljas efter de angivna manualerna som hon får från ledningen.
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Heléns rör
Produktionschefen förklarar att han har friheten att fatta egna beslut. Exempelvis om
det en morgon ringer in fyra människor och är sjuka då har han möjlighet att fatta ett
beslut och ringa in fyra killar från ett bemanningsföretag. Produktionschefen måste
dock motivera sina val och förklara varför han tog det beslutet. Produktionschefen
fortsätter berätta att ledningsgruppen är ett team och att alla har möjligheter till
initiativtagande men att när det kommer till kritan och gruppen inte kommer
någonvart behöver någon ta ett beslut. Platschefen har den rollen och när beslutet är
taget har gruppen som policy att alla står bakom beslutet. Om man inte är nöjd med
beslutet har andra medlemmar i gruppen full frihet att diskutera det med platschefen
internt men aldrig utåt. Heléns rör har specifika kläder och skydd för anställda
beroende på vilken avdelning de jobbar i.
Swedfone
En problematik som kan uppkomma en vanlig arbetsdag är exempelvis att två
toppsäljare är sjuka vilket medför att hela teamets gemensamma budget blir svår att
uppnå. Försäljningschefen måste rapportera till platschefen att två av säljarna är sjuka
och se över budgeten. Vid en sådan problematik är det försäljningschefens uppgift att
motivera de andra säljarna till att kompensera manfallet. Försäljningschefen kan då
stå vid ett vägskäl om han ska fokusera på att motivera de redan anställda eller om
han ska rekrytera ny personal och utbilda denna.
Platschefen säger att företaget är öppna för nya initiativ, de anställda har fria tyglar till
viss del men de har restriktioner om vad de inte får sälja eller hur de ska sälja. Han
menar att det är svårt att kontrollera allt som sägs och säljs via telefon därför har han
och försäljningsmellancheferna beslutat om regler för att behålla en viss trygghet
gentemot ledningen och kunderna. Han menar att ledningen ska känna att de kan
lita på att säljarna inte bryter mot reglerna och det blir en viss trygghet om
ledningen vet att säljarna behandlar kunder på rätt sätt.
På Swedfone har de utbildningar och vid varje utbildning tas olika restriktioner upp
som ska följas av varje individ i företaget berättar försäljningschefen. Det är
försäljningschefen som utbildar nya säljare och då kommunicerar han ut reglerna vid
dem tillfällena. Regler som Swedfone har är klädpolicy och det innebär att alla ska
komma i vårdad klädsel och dessutom ska kepsar och ytterkläder hängas av. Andra
regler är att alla ska ta rast samtidigt och rasterna är bestämda, inga privattelefoner
under arbetstid och ingen mat vid arbetsplatsen. Det finns även regler om
sjukanmälning och det innebär att säljarna måste höra av sig en kvart innan
arbetspasset.
4.6 Kontroll
Espresso House
Espresso House styr företaget främst genom att upprätta en budget. Vid upprättandet
av budgeten bestäms hur mycket företaget ska omsätta, hur stora personalkostnader
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de ska ha, vilka varukostnader de ska ha samt övriga kostnader i företaget.
Platschefen fastställer schemat för hennes enhet utifrån budgeten som hon får från
distriktschefen. Platschefen styr sin personal genom att hela tiden följa budgeten som
hon fått tillhanda av distriktschefen. Hon ger ett konkret exempel och menar att om
försäljningen går sämre än budgeten måste hon se till att minska på
personalkostnaderna och om försäljningen ökar måste hon öka personalstyrkan. Hon
måste hitta en bra balans utifrån den budget hon får.
Distriktschefen på Espresso House berättade att tidigare hade han ingen aning om vad
han hade för omsättningsbudget men att det likväl fungerade. Han menar dock att
företaget presterar resultatmässigt bättre när de sätter upp mål som de ska följa
eftersom anställda behöver en förankrad målsättning eller något att jobba mot. Målen
fastställs via budgeten. Sedan diskuteras målen uppåt i företaget och mellancheferna
på olika nivåer godkänner budgeten. Det förs en dialog mellan mellancheferna
om vad och hur budgeten behöver justeras.
Heléns rör
Heléns rör upprättar en budget som de använder som grund för att driva företaget. Att
sedan styra företaget för att följa budgeten sker främst genom kommunikation.
Budgeten är en månadsrapport som fungerar som ett ramverk för företaget. Rent
ekonomiskt kan de se om några konton gått över varandra och sedan se hur man inom
företaget kan styra upp problemet. Avdelningsmellancheferna i företaget har
möten varje dag på förmiddagen där de samlas för att berätta hur det ser ut för
deras avdelning idag. Mötena kallas för pulsmöten. Om en avdelning saknar personal
för dagen medan en annan avdelning har det bra ställt kan det förekomma ett byte av
personal från den ena avdelningen till den andra och på det viset får mellancheferna
hela företaget att gå bra. Informationen från dessa pulsmöten tar sedan platschefen
med sig till sitt dagliga möte med managmentgruppen på eftermiddagen där han
berättar att det saknas folk idag och att företaget behöver arbeta på helgen. Genom
att hela tiden kommunicera effektiviserar platschefen sitt arbete och klarar av att
hantera oförutsedda händelser. Informationen till avdelningsmellancheferna
tillkommer på samma sätt då alla lagerarbetare har möte med sina skiftledare som
sedan sprider den här informationen till sina avdelningsmellanchefer och sedan
tas det upp på pulsmötet. All viktig information kommer sedan upp på tavlan för att
alla ska kunna se och ta del av informationen och det är allas skyldighet att veta
vad som står där. Genom att arbeta på det här viset undviker Heléns rör problemen
de haft tidigare där människor hävdat att de inte tagit del av den nya informationen.
Heléns rör jobbar efter något som de kallar topp tre och det är tre ledord som är
övergripande mål för företaget. Ledorden är leveransprecision, kvalité och vinst.
Ledorden bryts sedan ner till mindre mål som alla avdelningar ska ta del av och sträva
efter. Produktionschefen förklarar att de övergripande målen uppstår i
managmentgruppen därefter tar ledningsgruppen i lagret del av dessa och diskuterar
hur de ska bryta ner målen för att hjälpa företagsledningen på bästa sätt. Under
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intervjun berättar platschefen om ett mål som företagsledningen kommit fram till
angående företagets skrot. Skrot är värt mycket pengar och företaget får pengar när de
skrotar det men andelen är väldigt liten. Då har ledningsgruppen som uppgift att
optimera den processen. Målen som bryts ner sätts sedan upp skriftligt i företagets
lokaler så alla kan ta del av informationen. Processen för att uppnå målen presenteras
också muntligen till alla anställda.
Swedfone
Swedfones främsta styrmedel är budget vilket platschefen upplever som ett starkt
styrmedel eftersom de är nya på marknaden. Budget hjälper dem att jämföra faktiska
utfall med förväntningar enligt platschefen. Han hävdar att budget är det som får
företaget att se framåt och det är ett mål som hela företaget ska sträva efter. Budgeten
ses även som ett hjälpmedel för att ha struktur och ordning i företaget. Platschefen
menar att när anställda får ta del av budgeten får de en struktur på hur de ska agera
och vad de ska göra för att uppnå budgeten. Platschefen förklarar att budget är en del
av vardagen, det är det som styr dem och om säljarna inte uppnår budgeten som alla
är överens om har de inte nått sina mål alltså inte utfört sina uppgifter korrekt. De
budgeterar även löner och anställda. Anställda har fast men också rörliga löner och
det är viktigt att stämma av om företaget är på rätt väg.
Försäljningen tar del av budgeten efter att ledningen har beslutat om den. Han får en
budget för hela månaden men under hela månaden som budgeten löper över har han
möten två gånger i veckan med platschefen för att stämma av hur det ser ut. Det som
diskuteras då är om budgeten upplevs som realistisk och de avvikelser som
uppkommit och som kommer påverka budgeten för den avsedda månaden.
Försäljningschefen tar del av målen som ledningen tillsammans med platschefen har
fastställt och det finns begränsat utrymme för inputs för honom och de andra
försäljningsmellancheferna. Om försäljningschefen någon månad anser att budgeten
är orealistisk har han möjlighet att påverka den men då måste han argumentera
om varför han tycker på det viset. Svårigheter som kan uppstå för ledningen
berättar platschefen är förtroende till säljarna. Han menar att det blir svårt att veta vad
säljarna säger i varje telefonsamtal och därför har de ett verktyg som hjälper de mäta
kvalitén på samtalet. Det går ut på att efter varje samtal ringer kundtjänst för
Swedfone upp kunden som säljaren varit i kontakt med och informerar vad de har
avtalat om och sedan får kunden ett sms skickat där kunden ska ranka säljaren. Där
mäts hur kunden blivit bemöt och om kunden fick den information han/hon
krävde. Platschefen och försäljningschefen berättar att de har även andra mått de
mäter för att kunna veta hur mycket varje säljare säljer.
Mått de använder är:
1. Antal nya kunder/säljare.
2. Antal nya abonnenter/säljare (Antalet SIM-kort som finns ute och används, till
exempel två abonnemang till en person).
3. Betyget varje säljare får av kunder.
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4.7 Samarbete
Espresso House
Espresso House har en hierarkisk struktur där mellancheferna på olika nivåer har
specifika arbetsuppgifter. Möten mellan distriktschefen och mellanchefer på
högre nivåer sker på regelbunden basis. Vid mötena diskuteras det mycket kring
utveckling av budget och utveckling av företaget. Mellan distriktschefen och
platschefen är dialogen mindre omfattande. Möten sker en gång i veckan där
platschefen har möjlighet att påpeka för distriktschefen om hon tycker att budgeten
hon fått är rimlig eller om den ska förändras. Tanken från företagets sida är att
dessa möten ska ge distriktschefen den input som behövs för att se hur de olika
coffe shopsen presterar.
Diskussioner angående budgeten sker frekvent mellan distriktschefen och
ledningsmellancheferna i företaget. Det vrids och vänds på siffror för att hålla nere
kostnaderna och öka resultatet på bästa sätt. Diskussion vidare neråt med platschefen
är mindre förekommande men de figurerar också. Om platschefen inte håller med om
vad de högre mellancheferna beslutat får hon göra en prognos och sedan får hon
synpunkter på prognosen av distriktschefen. Vid upprättande av prognoser jämför
platschefen med förgående år när hon fastställer budget och ser vad företaget har
för trend. Hon har en uppföljning varje dag om hur det har gått med försäljning
och hur budgeten uppnås. Distriktschefen säger i intervjun att företaget ska försöka
få med platsmellancheferna mer i budgetbesluten nästa år. Framförallt i de
väsentliga delarna av budgeten då budgetprocessen skulle bli alldeles för lång om
de var med och beslutande om varje liten del. Dialogen kommer att flyttas ner ett
steg gällande de väsentliga delarna i budgeten i företaget.
Heléns rör
Heléns rör har en väldigt lös kultur där diskussionerna mellan mellanchefer är högt
i tak. Platschefen sitter med managment gruppen en gång i månaden för att få en
uppfattning om företagets övergripande mål. I managmentgruppen sitter Vd:n,
marknadschefen, inköpschefen, ekonomichefen, chef för de Baltiska länderna, ITchefen, personalchefen och platschefen. Platschefen tar sedan med sig informationen
och diskuterar hur de ska arbeta mot de uppsatta målen med sin ledningsgrupp som
består av platschefen, produktionschefen och tre andra mellanmellanchefer. Inom
gruppen diskuteras målen och alla har tillfälle att komma med åsikter och inputs.
Inom gruppen är man ofta inte överens men efter diskussionerna tar de alltid ett
beslut som alla inom ledningsgruppen står bakom när det ska presenteras för
anställda. Platschefen och produktionschefen fungerar som ett team där de
diskuterar i princip allting inom företaget. Produktionschefen förklarar det som att
platschefen är ett bollplank för honom och att han inte är rädd för att knacka
på hans dörr för att diskutera en viktig fråga. Produktionschefen betonar dock att
han hela tiden vet om att det är platschefen som är chefen och att han har sista ordet
i alla deras beslut. Inom Heléns rör ses varje person som specielist på sitt område
vilket medför att åsikter kring olika problem kan komma från alla i företaget.
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Swedfone
Swedfone är ett företag där de flesta besluten fattas mellan ledningen och platschefen.
Försäljningsmellancheferna
har
begränsad
möjlighet
att
påverka.
Försäljningsmellancheferna agerar som utförare av de mål som fattas.
Försäljningsmellancheferna har möjlighet att ta egna beslut inom ramarna för de
mål som ledningen har fattat. Platschefen finns tillgänglig i företaget och bland
försäljarna varje dag. Han försöker utveckla en relation med försäljarna. Vid
vardagliga problem med anställda har försäljningsmellancheferna fria händer att ta
beslut men det är viktigt att motivera besluten. Säljarna har minst utrymme att
påverka ledningen då de är minst erfarna inom branschen. Försäljningschefen menar
att ibland kan säljarna vilja prova nya sätt att sälja då lyssnar han på vad de har
att säga. Försäljningschefen framför åsikterna till platschefen och sedan är det hans
uppgift att besluta om företaget ska genomföra dem eller inte.
Swedfones ledning planerar och beslutar om mål med hjälp av budget som de sedan
ska förmedla till försäljningsmellancheferna. Det är mellan ledningen och
platschefen de stora diskussionerna om hur företaget ska bedrivas sker. Sedan sker
nästa diskussion med försäljningsmellancheferna där de får höra ledningens planer
för näst kommande månad eller kvartal. Försäljningschefens ansvar är att bryta ner
planerna för att uppnå de uppsatta målen. Swedfone har en plan om vad de vill,
hur nästa månad ska se ut och hur arbetsdagen ska se ut.
Rasterna på Swedfone berättar försäljningschefen är bestämda för varje dag. De har
två kortare raster, en på förmiddagen och en på eftermiddagen och sedan har de även
en lunch på en timme. Alla i företaget har raster och lunch samtidigt. Platschefen är
oftast en av mellancheferna som umgås med anställda. Det som diskuteras under
rasterna berättar respondenterna är allt mellan himmel och jord men någonstans
måste det finnas gränser på vad som ska diskuteras. Platschefen menar att alla
mellanchefer och anställda har kul på rasterna och kan skoja och skratta
tillsammans men det finns gränser med vad mellancheferna väljer och delar med sig
av sina privatliv.
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5. Analys
I analyskapitlet har vi valt att inleda med vår analysmodell. Analysmodellen är en
utveckling av den teoretiska sammanfattningsmodellen och förklarar hur vi har
analyserat teorin och empirin. Därefter presenterar vi varje nyckelord som en rubrik
och under rubriken analyserar vi vår teori och svaren från empirin. I de två sista
rubrikerna analyserar vi hur teorin beskriver användningen av styrsystemen med hur
företagen i empirin använder dem. Vi analyserar även kritiken mot Simons fyra
styrsystem.

5.1 Analysmodell

Figur 4.4: Analysmodell (Egenreviderad modell).

Analysmodellen är en utvecklad modell av den teoretiska sammanfattningsmodellen.
Respondenternas svar vid frågor angående möjlighetssökande gav oss en tydlig bild
på hur mellancheferna använder trossystemen i deras sätt att styra. Respondenterna
pratade om anställdas rätt att ta initiativ samt vikten av att alla i företaget deltar i att
påverka företagets beslut. Empirin om begränsningar visade oss att företagen
arbetar mycket med att finna fokuserade utrymmen för anställda att verka i och
risker som anställda ska undvika. Nyckelordet kontroll beskrivs bäst med hjälp av
begreppen uppföljning och korrigering då vi fann dessa begrepp både i Simons
(1995) teori och i empirin från våra företag. Kollektivt lärande och en
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genomgående dialog i företaget är två begrepp som förklarar vårt nyckelord
samarbete utifrån svaren vi fått från empirin. Alla begrepp som beskriver
nyckeltalen har vi utarbetat genom att jämföra teorin med empirin. Begreppen
tydliggör hur mellancheferna använder Simons fyra styrsystem via styrmedlet
budget.

5.2 Möjlighetssökande
Initiativtagande
Distriktschefen i Espresso House är den som fastställer budgeten för sina enheter och
har möjlighet att besluta om budgeten utifrån hans värderingar. Ledningen tillåter
distriktschefen att ta egna initiativ om han främjar sina enheter, vilket kan kopplas
ihop med Harmon (1996) som menar att trossystemen skapar värderingar i företaget.
Vidare kan vi koppla distriktschefens arbetssätt med Simons (1995) förklaring av
trossystemen då han menade att de fungerar som en vägledare för företag som vill
upptäcka nya möjligheter. Platschefen har förtroende från ledningen att hitta
möjligheter och vara kreativ i mindre omfattning än distriktschefen. Hon har
möjlighet att förändra mindre åtgärden i sin enhet och uttrycka åsikter kring budgeten.
Platschefen ser budgeten som ett hjälpmedel för henne att planera och strukturera upp
arbetsdagarna. Dunk (2011) anser att om budget används som planering innebär det
positiva effekter i form av effektivitet och innovation vilket kan förknippas med hur
platschefen använder budget.
I Heléns rör tas initiativ från mellanmellancheferna emot positivt av ledningen. Enligt
respondenterna från Heléns rör har de möjligheter att komma med egna idéer och
visioner. Ett konkret exempel på initiativtagande är att produktionschefen lämnas
friheten att hyra in personal om han ser ett behov av detta. Möjliga förändringar måste
förankras med budgeten då budgeten verkar som stöd för företagets mål och planer,
vilket är förenligt med Shim, Siegel & Shim (2011) som hävdar att budgeten är en
verktyg som är till stöd för företagen att sätta sina mål, planer och riktning för att leda
företaget.
Utifrån vår intervju med Swedfone förstod vi att platschefen är den som beslutar om
budgeten. Ledningen ger honom stort förtroende att ta egna initiativ.
Försäljningschefen har möjlighet att förändra sina utbildningar som han har för
säljarna men han måste ta ansvar för förändringarna. Försäljningschefen har
presenterat visioner som ledningen tagit emot och verkställt. Varje förändring som
försäljningschefen vill genomföra måste godkännas först av platschefen och sedan
ledningen. Både platschefen och försäljningschefen använder budgeten som en
kontrollmekanism vilket enligt Dunk (2011) kan innebära att de ekonomiska utfallen
som eftertraktas inte uppfylls.
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Deltagande
Simons (1995) hävdar att mellanchefer inom ett företag använder sig av trossystemen
på ett formellt sätt för att kommunicera med medarbetarna och leda företaget mot de
uppsatta målen. I empirin kan vi tyda att företagen försöker leda de anställda mot
budgeten. Vi kan urskilja att Espresso House och Swedfone använder budget till att
kontrollera anställda medan Heléns rör använder budgeten som ett ramverk för
anställda. Kommunikationen i trossystemen sker via dokument enligt Simons (1995).
I empirin ser vi att alla tre företagen använder sig av dokument på annorlunda sätt vid
kommunikation. Espresso House använder sig av dokument och möten i
kommunikationen från distriktschefen till ledningen. Platschefen följer de olika
dokumenten som finns i företaget där det står klart och tydligt hur företaget ska
drivas. Kommunikationen mellan distriktschefen och platschefen sker via möten varje
vecka.
Heléns rör utformar dokument på väggarna i företaget som är tillgängliga för alla
anställda. Syftet är att det blir enklare att leda företaget och att alla anställda arbetar
mot samma mål enligt produktionschefen. Personalen har även möjlighet att
ifrågasätta ledningens beslut i olika frågor om de anser att ledningen inte följer de
uppsatta målen. Swedfone har inte utformade dokument som skickas till alla i
företaget. De anställda får ta del av utbildningar där de lär sig att sälja enligt ett
mönster som ledningen har bestämt och försäljarna i företaget har få möjligheter att
frångå det bestämda mönstret. Swedfones främsta dokument är budgeten som både
platschefen och försäljningschefen använder kontinuerligt när de ska diskutera med
varandra och med anställda.
Simons (1995) hävdar att trossystemen är styrsystem som är värdeladdade och
inspirerande vilket innebär att de måste vara breda och tillåta deltagande från hela
företaget. En företagsidé ska inte endast nå en chef utan också en anställd och en
produktionsarbetare. Det empiriska resultatet stämmer inte överens med Simons
(1995) teorier i alla de tre företagen. Heléns rör använder systemet bredast och
kommunikationen når de flesta inom företaget medan Espresso House och Swedfones
kommunikation når ut till mellanmellancheferna medan de anställda på den
operativa delen inte nås av kommunikationen på ett lika omfattande sätt.
5.3 Begränsningar
Fokuserade utrymmen
Gränssystemen etablerar gränser för de anställda som baseras på affärsrisker (Simons,
1995). I empirin kan vi se att alla tre företagen uppmanar sina anställda att ta egna
initiativ men det måste ske inom gränser. Distriktschefen i Espresso House hävdar att
det beror på vad det är för kostnad och omfattning på besluten. Den fastställda
budgeten måste följas och i distriktschefens arbete kan vi se begränsningar då hans
beslut alltid är beroende av budgeten. Platschefen arbetar varje dag utifrån en budget
både vad gäller försäljningen och personalbudgeten vilket är en gräns i hennes
arbetsuppgifter. Heléns rör tillåter egna initiativ och beslut men de måste motiveras
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och förklaras. Vid diskussioner i ledningsgruppen är det fritt fram för
mellanmellancheferna att föra fram egna åsikter men platschefen har sista ordet.
I Swedfone ser vi att försäljningschefen har större gränser i sitt arbete i jämförelse
med platschefen. Platschefen har få gränser och har förtroendet från ledningen vilket
vi kan tyda då han fastställer budgeten för företaget. De gemensamma dragen hos
alla respondenter är att de kommunicerar ut acceptabla områden som anställda ska
arbeta i utifrån budgeten vilket är förenligt med Simons (1995) som anser att
gränssystemen avgränsar möjlighetssökandet och kommunicerar ut acceptabla
områdena till anställda.
Risker att undvika
Simons (1995) ser en problematik med att ledningen ska genom tillsägning till
anställda lösa problem som uppstår. Konsekvenser som kan ske är att anställdas
självförtroende till initiativtagande minskar. Det företag vi främst anser använder sig
av tillsägningar är Espresso House och Swedfone. Distriktschefen i Espresso House
använder budgeten som ett underlag vid tillsägning. Om någon enhet inte presterar
anmärker distriktchefen det för den platschefen och använder budgeten som en
referensram. Platschefen använder också budgeten som ett underlag vid tillsägning.
Platschefen behöver kontinuerligt påpeka hur anställda i den operativa delen ska
arbeta för att enheten ska uppnå försäljningsbudgeten. Swedfone har en strikt budget
som ska uppnås för att anställdas arbete ska anses uppfyllda. Försäljningschefen är
den som ska se till att anställda uppfyller den. Tillsägningen från mellancheferna i
Heléns rör sker inte i lika stor omfattning då arbetet inte leds av en daglig budget.
Heléns rör arbetar istället med uppmaningar till att anställda ska ta egna initiativ.
Arbetssättet som finns på väggarna är dokument som anställda kan ta hjälp av
när de tar egna initiativ.

5.4 Kontroll
Uppföljning
Inom de diagnostiska styrsystemen är det viktigt att mellancheferna koncentrerar sig
på de betydande avvikelserna som sker i företaget istället för att ha total
kontroll över anställda (Simons, 1995). Simons (1995) hävdar att mellancheferna
beslutar om företagens mål och sedan är det den operativa delens uppgift att hitta
lämpliga metoder för att nå målen. Espresso House kan vi sammankoppla med
Simons diagnostiska styrsystem då det är ledningen som beslutar om de
övergripande målen i företaget. Distriktschefen bryter därefter ner målen med hjälp
av budget som han har som uppgift att framställa. Platschefen använder sin budget
för att kontrollera att enheten hela tiden följer den. Personalen i enheten
rapporterar till platschefen angående försäljningen dagligen. Informationen
meddelas vidare till distriktschefen. Därefter meddelar distriktschefen till
ledningsmellancheferna som kollar på siffrorna månadsvis.
Ledningen i Heléns rör fastställer de viktigaste målen och budgeten vilket går i
enlighet med Simons (1995) diagnostiska styrsystem där det är ledningen som
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bestämmer de övergripande målen. Heléns rör arbetar efter sina ledord. Ledorden
bryts sedan ner till mindre mål som alla avdelningar ska ta del av och sträva efter.
Produktionschefen förklarar att de övergripande målen uppstår i managmentgruppen
därefter tar ledningsgruppen i lagret del av dessa och diskuterar hur de ska bryta ner
målen för att hjälpa företagsledningen på bästa sätt. Platschefen använder budgeten
som ett ramverk för företaget. Företaget får in rapporter om budgeten månadsvis och
då kan platschefen kontrollera om det har skett något oplanerat. Rent ekonomiskt kan
de se om några konton gått över varandra och sedan se hur man inom företaget kan
styra upp problemet. Heléns rör använder sig även av pulsmöten där mellancheferna
träffas varje förmiddag och diskuterar hur det har gått för respektives avdelning.
Genom att arbeta på detta vis är det enklare att nå målen som fastställs enligt
produktionschefen. Informationen från pulsmötena tar platsmellancheferna med sig
och förmedlar till managmentgruppen som han träffar varje eftermiddag. Genom
att hela tiden kommunicera effektiviserar företaget sitt arbete och klarar av att
hantera oförutsedda händelser menar produktionschefen. Heléns rör jämför varje dag
hur mycket som har sålts och hur många potentiella kunder de har. Det är viktigt för
både platschefen och produktionschefen att budgeten och prognoser följs upp
varje dag. Arbetssättet är överensstämmande med Simons (1995) teori som säger
att det är viktigt för mellanchefer att stämma av att det inte föreligger något
hinder som blir betydande för företaget i framtiden.
Swedfones platschef fastställer budgeten och sedan kommunicerar han ut den till de
lägre mellancheferna. Försäljningschefen har möjlighet att förhandla kring budgeten
om han upplever att den är orealistisk. Mellanmellanchefernas uppgift är att
förmedla budgeten till säljarna. Platschefen kontrollerar att budgeten blir uppnådd
genom att se om varje säljare enskilt och i grupp når sina budgetar därefter
analyserar han vilka avvikelser som sker. Försäljningsmellancheferna kan vara
med och ge feedback vid analysering av avvikelser. Platschefen får uppdateringar
av försäljningschefen om hur mycket varje säljare har sålt, vilket hjälper
platschefen jämföra budgeten med faktiska resultat. Platschefen jämför svaren som
kundtjänst får genom uppföljningssamtal med kunder och jämför svaren med hur
företagets mall för försäljning ser ut. Genom att få svar från kunderna kan
platschefen mäta kvalitén hos försäljarna.
Korrigering
Avvikelser från budgeten kan förekomma i ett företag och uppföljningen av
avvikelser är väsentligt enligt Simons (1995). Vidare menar Simons (1995) att
diagnostiska styrsystemen förklarar förmågan att korrigera avvikelser. Från empirin
kan vi se att Espresso House distriktschef fattar de flesta besluten i företaget och om
det sker en avvikelse är det främst distriktschefen som får analysera och åtgärda
avvikelsen. Beroende på hur stort problemet är och vad det krävs för åtgärd kan
platschefen själv åtgärda avvikelsen. Espresso House upptäcker avvikelserna genom
att mäta utfall av försäljningen och jämföra med den avsedda budgeten. Mätningarna
görs även på operativ nivå då platschefen tillsammans med distriktschefen beslutar
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om enskilda mål som enheten ska uppnå. Företaget jämför exempelvis hur många
kampanjer som säljs på en dag och jämför det med det uppsatta målet.
Heléns rör mäter sina prestationsvariabler genom budgetar och prognoser. Sker det en
avvikelse, exempelvis om Heléns rör förlorar en väsentlig kund för företaget kommer
ledningen i Halmstad kallas för möte där bland annat platschefen och
produktionschefen medverkar för att analysera och hitta en åtgärd till problemet.
Platschefen kommunicerar detta vidare till nästa möte med management gruppen för
hela Heléns rör.
Swedfone mäter hur mycket varje säljare säljer och hur mycket varje team säljer
tillsammans. Om teamet misslyckas med sina mål måste försäljningschefen korrigera
detta genom att hitta vem i teamet som inte uppfyller antalet försäljningar en
försäljare måste sälja enligt budget. Försäljningschefen löser det genom att titta på
statistiken i datorn och därefter har han ett personligt möte med den berörda
försäljaren. Vid större avvikelser hanterar i första hand platschefen problemet och vid
mindre avvikelser är det försäljningschefen som har ansvaret. Om det är en kund som
är missnöjd och säljaren inte kan hantera problemet är det oftast platschefen eller
försäljningschefen som får hitta en lösning för att kunden ska bli nöjd.
5.5 Samarbete
Kollektivt lärande
Enligt Simons (1995) innebär de interaktiva styrsystemen att de anställda ska ha
möjlighet till att påverka och söka efter möjligheter och lärande inom företaget. I
empirin ser vi att företagen arbetar förenligt med Simons teori. I våra tre företag kan
vi se att mellanmellancheferna har möjlighet att ge feedback till ledningen om de
inte är eniga med den budget som är uppsatt. Respondenterna i varje företag
svarade att det är möjligt för dem att komma med feedback och förslag men de
måste kunna motivera varför de tycker som de gör. Detta kopplar vi med (Tessier &
Otley, 2012; Marginson, 2014) om att de interaktiva styrsystemen handlar om
lärandet av anställda vilket vi tycker de tre företagen arbetar med mer eller
mindre. Heléns rör är mer positiva av lärande av anställda än Espresso House och
Swedfone. Heléns rör samarbetar mer med hela företaget och försöker involvera hela
företaget med hjälp av mål som alla i företaget kan ta del av vilket skiljer sig
från Espresso House och Swedfone som fokuserar på den dagliga
försäljningsbudgeten.
Nevis, Dibella & Gould (1995) poängterar i sin studie att företag utvecklas genom ett
kollektivt lärande. Espresso House har ett utvecklat interaktivt samarbete mellan
distriktschefen och ledningsmellancheferna. Distriktschefen förklarar för oss att
möten med ledningsmellancheferna sker frekvent. Samarbete mellan distriktschefen
och platschefen präglas av en mer diagnostiska styrsystemen då platschefen
oftast arbetar utifrån budgeten som fastställs av distriktschefen. Distriktschefen
förklarar att han tycker att platschefen ska vara än mer involverad vid budgetarbetet
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och fastställandet av målen och då tror vi att ett mer interaktivt samarbete kommer
att ske. Distriktschefen hävdar att platschefen sitter inne med information och
kunnande som ingen annan i företaget har eftersom hon befinner sig på enheten
dagligen. I slutet av intervjun berättade han att inför nästa års budgetarbete kommer
platsmellancheferna involveras i högre utsträckning.
Produktionschefen i Heléns rör anses vara specialist på sitt område och han finns till
platschefens förfogande vid problem gällande produktionen. Anställda som jobbar i
den operativa delen har möjlighet att påverka mellanchefernas beslut och deras
åsikter tas emot med största allvar eftersom de betraktas som specialiseter på sitt
arbete. Swedfone arbetar med kollektivt lärande i mindre omfattning än Heléns rör.
Åsikter och förslag tas väldigt sällan emot när de kommer från anställda i den
operativa delen. I företaget är det platschefen som bestämmer arbetssättet då han har
stor erfarenhet av branschen men försäljningschefen kan påverka den om han
förklarar sina resonemang på ett bra sätt.
Dialog
Syftet med de interaktiva styrsystemen är att tillämpa en dialog genomgående i
förteget enligt Simons (1995). Möjligheter och hot i en konkurrerande miljö innebär
osäkerheter för företaget och dess medarbetare. Interaktiva styrsystemens syfte är att
kommunicera de osäkerheter genom en öppen kommunikation mellan ledningen och
de anställda, vilket alla tre företagen i vår empiri försöker göra genom att hålla möten
mellan de anställda och informera om varje beslut som tas till hela företaget.
I Heléns rör är platschefen och produktionschefen enade om att det sker ett frekvent
samarbete mellan de två partnerna gällande beslut som ska fattas i företaget
tillsammans med de andra i ledningen. Platschefen och produktionschefen diskuterar
vid uppkomna problem i företaget. Det är förenligt med Simons (1995) tankar kring
att osäkerheter ska diskuteras i företaget. Enligt de två respondenterna vi intervjuade
från Heléns rör har de en VD som gärna besöker produktionsanläggningen i Halmstad
och försöker engagera sig företaget genom att besöka de anställda på golvet. Ett
sådant beteende tyder på en arbetskultur där kommunikationen kan gå direkt till
chefen utan att passera flera mellanmellanchefer (Simons, 1995). Interaktiva
styrsystemen utformas genom att mellanchefer på olika nivåer möts och diskuterar
den information som finns i företaget (ibid.).
Swedfone tillämpar interaktiva styrsystemet genom att ledningen och
mellanmellancheferna diskuterar och sedan är det mellanmellanchefernas ansvar att
kommunicera information till de anställda. De har ett samarbete där de lämnar
utrymme för feedback från mellanmellanchefer och anställda till ledningen men med
motivering och ansvar. Mellanmellancheferna är viktiga i Swedfone eftersom de får
ta ansvar och bryta ner budgeten till de anställda. Försäljarna i företaget har ytterst
få möjligheter att påverka och det finns väldigt lite av de interaktiva systemen i
kommunikationen till dem. I Espresso House finns det en kontinuerlig dialog mellan
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distriktschefen och ledningsmellancheferna. Dialogen mellan distriktschefen och
platschefen sker en gång i veckan men platschefen kan alltid ringa och fråga
distriktschefen om något är oklart.
5.6 Styrsystemen i användning
Simons (1995) hävdar att de fyra styrsystem inte ska ersätta varandra utan de verkar
olika vid olika tidpunkter och konstrueras för varje lednings enskilda behov och
därmed möter företagets enskilda behov. Vart företaget befinner sig i sin livscykel
kommer avgöra vilket styrsystem som företaget använder (ibid). Vi kan se från
empirin att de olika företagen använder styrsystemen på olika sätt. Espresso house
använder sig av alla styrsystemen men olika mycket. Vi anser att de använder sig av
det diagnostiska systemet vid kommunikationen till sin personal på den operativa
delen men mellanmellancheferna i företaget använder de interaktiva styrsystemen i en
större utsträckning. Möjligheter ges från ledningen men mestadels ges de till
mellanmellancheferna. Möjligheter som har sitt ursprung ur trossystemen är nära de
interaktiva styrsystemen (Simons, 1995) vilket stärker vår koppling att det är ett mer
intensivt interaktivt samarbete från mellanmellancheferna och uppåt i företaget.
Gränserna sätts framförallt på platschefen och på den operativa nivån. Vilket
stärker vår koppling om att det från distriktschefen och ner i företaget används de
diagnostiska styrsystemen mer. Simons (1995) hävdar att ett företag som
befinner sig i mognadsfasen använder sig av interaktiva styrsystemen genomgående
i hela företaget. Med detta i åtanke kan vi inte påstå att företaget befinner sig i
mognadsfasen utan i den senare delen av tillväxtfasen.
Heléns rör använder sig av de fyra systemen i hela företaget. Det är svårt att urskilja
om ett system används mer än ett annat vilket Ferreira & Otley (2005) menar inte är
väsentligt för att blir ett framgångsrikt företag. Ledningen samarbetar med varandra i
stor utsträckning och alla i ledningen har möjlighet att påverka alla beslut. Företaget
litar på sina anställda och vi kan se att möjlighetssökandet finns även i den operativa
delen. Även de diagnostiska styrsystemen används frekvent eftersom kontroll över
verksamheten sker konstant. Budgeten kontrolleras kontinuerligt och alla avvikelser
diskuteras och åtgärdas i företaget. Swedfone har ett tydligare sätt att använda sig av
styrsystemen. Kommunikationen till försäljarna är i princip endast diagnostiskt.
Kommunikationen mellan platschef och försäljningschef är mer interaktivt.
Försäljningschefen har möjligheter att påverka. Budgeten som platschefen fastställer
kan försäljningschefen påverka.
5.7 Kritik mot Simons fyra styrsystem
De resultat vi har fått har varit svåra att koppla till varje styrsystem eftersom
resultaten ibland passat in med flera styrsystem vilket också (Ferreira & Otley (2005)
bedömer kan vara en problematik med Simons fyra styrsystem. Vi har frågat om hur
lunchrasterna brukar se ut och vad som diskuteras där. Resultaten vi har fått till den
frågan kan tolkas som ett resultat som passar in med interaktiva styrsystemen men
även gränssystemen eftersom exempelvis Swedfone pratar om att platschefen gärna
umgås med säljarna på rasterna men det finns begränsningar om vad de pratar om.
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Det som är problematiken är att det kommer innebära att forskare som ställs inför
sådana problem också kommer att dra subjektiva tolkningar vilket inte kommer vara
användbart för att bygga på Simons (1995) teori menar Ferreira & Otley (2005).
Subjektiva tolkningar kan även förekomma då information från den operativa delen
inte finns vilket i vårt fall stämmer då vi inte intervjuat den operativa delen.
Ferreira & Otley (2005) menar även att Simons teori endast går att tillämpa på större
företag och på ledningen. De vetenskapliga artiklarna som har varit mest väsentliga
för studien (Ferreira & Otley 2005: Tessier & Otley 2012; Widener 2007; Collier
2005) har endast undersökt ledningen och det innebär svårt att veta vad tidigare
studier säger om den operativa nivån. Det vi kan tyda från empirin är att
mellancheferna i både Espresso House och Swedfone använder de diagnostiska
styrsystemen i kommunikationen till den operativa delen medan mellancheferna i
Heléns rör använder sig av en blandning av alla fyra styrsystemen.
Trots den kritik som Ferreira & Otley (2005) belyser mot Simons (1995) menar
Collier (2005) att Simons referensram bidrar mer till hans studie än Ferreira & Otley.
Simons inkluderar tros– och gränssystemen och betonar deras betydelse dock
efterlyser Collier (2005) att fler studier bör göras om trossystemen. Vi anser att
Collier (2005) har rätt eftersom många studier (Widener 2007; Tessier & Otley 2012)
inkluderade de diagnostiska– och interaktiva styrsystemen i större utsträckning.
Trossystemen och gränssystemen verkade vara mindre viktigt vilket också kan bero
på att Simons (1995) inkluderar de två typer av styrsystem i mindre utsträckning.
Problemet som uppstod var att det blev svårare att koppla teorin om tros- och
gränssystemen med empirin.
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6. Slutsats
Slutsatsen är uppsatsens avslutande kapitel. Här presenterar vi våra slutsatser som
syftar till att svara på vår problemformulering. Avslutningsvis presenteras förslag på
framtida forskning.

Vi har funnit att Simons fyra styrsystem tillämpas av Espresso House, Heléns rör och
Swedfone. Skillnaden mellan företagen enligt oss är att mellancheferna vi intervjuat
använder de olika styrsystemen olika mycket utifrån deras behov. Anledningen anser
vi vara att företagen befinner sig i olika stadier i deras livscykel. Vi kan utifrån
empirin tyda att Espresso House och Swedfone befinner sig i tillväxtstadiet och vi kan
utifrån empirin tyda att de använder sig av diagnostiska styrsystemen mer än Heléns
rör. Espresso House har dock tagit sig längre fram i sin livscykel än Swedfone och vi
kan se att de interaktiva styrsystemen används i företaget i högre utsträckning än hos
Swedfone. Espresso House använder de interaktiva styrsystemen mer i
kommunikationen från distriktschefen till ledningsmellanchefer. Kommunikationen
ner till platschefen är dock mer av diagnostiskt karaktär. Swedfone befinner sig i
ett tidigt stadie i sin livscykel och vi kan se att de använder sig av diagnostiska
styrsystemen i större grad än de andra företagen i vår empiri. Heléns rör är bland de
största företagen i Sverige i sin bransch och utifrån empirin kan vi tyda att de
befinner sig i mognadsfasen. Vi anser att de använder alla fyra styrsystemen
genomgående i hela företaget och detta är förenligt med Simons (1995) teorier
om att framgångsrika företag använder de fyra styrsystemen parallellt med varandra.
Mellancheferna i empirin använder styrmedlet budget som en grund i företaget.
Utifrån budgeten samlas alla siffror och det är det största verktyget som används för
att styra företagen. Slutsatsen gäller alla tre företag som vi intervjuat.
Mellancheferna i empirin använder dock Simons fyra styrsystem olika mycket
vid kommunikationen kring budget. Mellancheferna i Espresso House och
Swedfone använder budgeten för att kontrollera att försäljningen ligger på nivån
med budget. Vi kan dock tyda att distriktschefen i Espresso House använder de
interaktiva styrsystemen i kommunikationen till ledningsmellancheferna och till
viss del i kommunikationen till platschefen. I Swedfone använder platschefen de
interaktiva
styrsystemen
vid
kommunikationen
med
ledningen
men
kommunikationen till försäljningschefen präglas mer av de diagnostiska
styrsystemen. Vi ser likheter i hur mellanchefer använder styrsystemen i de två
företagen. Heléns rör använder budgeten mer som en översikt för hela företaget.
Budgeten ska stämma överens med huset som de har uppsatt på väggarna. Alla
anställda i företaget kan se om budgeten stämmer överens med huset genom att se
hur mycket pengar företaget satsar på olika saker som finns med i huset exempelvis
säkerhet. Ledningen i Heléns rör kontrollerar också att försäljningen ligger i nivå
med budget för att det är viktigt att budgeten uppnås. Produktionschefen och
platschefen använder sig av alla fyra styrsystem i styrningen av företaget. Här
ligger den största skillnaden mellan de tre företagen i empirin.
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Andra skillnader mellan användningen av styrsystemen företagen emellan är att
Heléns rör har ett någorlunda interaktivt styrsystem även till den operativa nivån
medan Espresso House har det i mindre utsträckning. Det är endast ett fåtal saker som
kommuniceras ner till operativa delen via interaktiva samarbeten. Swedfone använder
de interaktiva styrsystemen ännu mindre än Espresso House. Swedfones ledning är
måna om att ha kontroll över allt som sker. Den operativa delen är styrd av ledningen
och har inte stort utrymme att höras. Om de har som mål att utvecklas måste
ledningen använda alla fyra styrsystemen i högre utsträckning än vad som görs i
dagens läge. Anställda på den operativa delen har en bättre uppfattning om vilka
metoder som fungerar eller som inte fungerar och den informationen måste ledningen
i Swedfone utnyttja bättre
6.1 Framtida forskning
Undersökningen som gjort har skett på mellanchefsnivå, en intressant infallsvinkel att
studera anser vi vara den operativa delen i företag. Simons (1995) teorier är förenligt
med hur mellanmellancheferna arbetar i framgångsrika företag men för att testa om
teorin verkligen håller anser vi att den ska testas i den operativa delen i företag.
Simons (1995) teori behandlar inte gränssystemen lika omfattande som resterande
systemen. Undersökning av gränssystemen i företag är intressant att göra eftersom
kunskapen kring systemen behöver utvecklas.
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Bilaga 1 – Intervjuguide
Introduktion
1. Berätta lite kort om företaget?
2. Hur ser er företagsstruktur ut?
3. Vad har du för roll i företaget?
4. Vad är företagets vision?
5. Har ni någon utformad strategi?

Möjlighetssökanade
6. Hur kommunicerar ni företagets mål?
7. Är du bunden till budgeten eller kan du fatta egna beslut kring den efter hand?
8. När en oförutsedd förändring sker och påverkar budgeten, hur löser du detta?
9. Hur ser ni på initiativ tagande från de andra i företaget?
10. Ser du en länk mellan målen och ditt vardagliga arbete?
11. Blir det någon gång otydligt vad du ska jobba med?
12. Har du erfarenhet av att arbetet mot dessa mål tar över annat viktigt arbete som
också ingår i ditt dagliga arbete i företaget?
13. Hur kommuniceras målen och strategin? Vad är fördelar/nackdelar med detta sätt
14. Får anställda möjlighet att påverka målen?

Kontroll
15. Hur ser du på styrmedel?
16. Varför används budget enligt dig?
17. Hur uppnås budgeten bäst enligt dig?
18. Hur ser budgetprocessen ut? Vad grundas den på?
19. Vilken typ av information får du kring budget?
20. Vad för slags belöningssystem använder du?
21. Varför använder du det belöningssystemet som du angav? Om du inte använder
något, varför?
22. Vad anser du är fördelar med finansiella belöningar?
23. Hur mäts anställdas prestationer hos er?

Begränsningar
24 Om någon anställd vill förbättra något i företaget vem ska de prata med först?
25. Har ni särskilda begränsningar för anställda i företaget om vad de inte får göra?
26. Hur kommuniceras begränsningarna ut?

Samarbete
27 Vem fastställer målen?
28. Upplever du att personal diskuterar företagets strategi med varandra?
29. Var och hur gör de detta?
30. Hur ser rasterna ut?
31. Sitter mellancheferna och äter med anställda eller är det grupperat utifrån vilken
nivå i företaget en person har?

45

Adelina Aradini

Ilirian Tahiri

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

