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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar hur strategisk styrning tillämpas i svenska hög kompetenta 

tjänsteföretag. Syftet är att hitta samband mellan strategisk styrning och företagens 

prestationer. Studien har ett analytiskt synsätt vilket baseras på en telefonenkät med 100 

slumpvis utvalda datakonsultföretag där svarsfrekvensen uppgick till 52 procent. 

Studien har ett deduktivt angreppssätt och utgår från teorier som behandlar strategisk 

styrning samt tidigare studier inom detta område. Studien fann att strategisk styrning 

tillämpades av datakonsultföretag och att det inte fanns någon större skillnad mellan 

företagens storlek och tillämpningen av strategisk styrning. Samband mellan företagens 

strategiska styrning och prestationer hittades, där bland annat nyckeltal och budget 

verkar ha en positiv inverkan på företagens prestationer. 
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ABSTRACT  
 
This essay treats how strategic management is applied in Swedish high competent 

consulting companies. The purpose is to find relationships between strategic 

management and companies’ performance. The study has an analytic approach that is 

based on a telephone questionnaire with a 100 randomly chosen computer consulting 

companies with an answer frequency of 52 percent in total. The study has a deductive 

approach and starts from theories that treat strategic management and earlier studies 

within this area. The study found that the strategic management was applied by 

computer consulting companies, but that there was no large difference between 

company size and how applied strategic management was. Relations between 

companies strategic management and performance was found. Business ratio and 

budget in particular seem to have a positive influence on the companies’ performance. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel framförs en diskussion angående problemet i det ämnesområde som 
behandlas i uppsatsen. Detta mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet ger också en 
övergripande inblick i de metodval som gjorts. 

1.1 Problemdiskussion 
 
Att företag använder sig av olika sorters kontrollsystem för att styra är allmänt känt. 
Dessa kontrollsystem spelar ofta en viktig roll vid planering, organisering, koordinering 
och som olika kontroll- och motivationsfunktioner i företag. Dessa system är för många 
företag väsentliga och deras ledare litar till fullo på dem (Macintosh, 1994). Macintosh 
(1994) menar att i vissa situationer har dessa system dock gjort mer skada än nytta och 
några kritiska synpunkter har framkommit. 
 
En kritik mot olika kontrollsystem är enligt Macintosh (1994) systemens relevans. De 
gamla, välbeprövade systemen, som fokuserar på att reducera och minimera 
produktionskostnader och som betonar kortsiktiga taktiska kontroller, har på senare tid 
blivit felplacerade och ofta missförstådda. De gamla systemen kan inte hantera 
informationskraven i den nya miljön och kan inte heller uppnå den rapporteringskontroll 
som behövs hos exempelvis nya automatiserade fabriker. (Macintosh, 1994) Även 
Ewing & Samuelson (1998) menar att de traditionella styrsystemen har en bristande 
anpassning till nya förutsättningar. 
 
En synpunkt enligt Kimura & Mourdoukoutas (2000) är att icke mänskliga resurser har 
blivit alltmer överförbara och företags strategiutvecklare har kommit fram till att en 
hållbar konkurrensfördel inte längre kan baseras på förvärv av sådana resurser. 
Traditionella strategier som fokuserar på förvärv av teknologi och logistik för att 
exempelvis minska kostnader eller förbättra marginalerna på existerande produkter, är 
inte tillräckligt bra för att ge företag en permanent fördel gentemot sina konkurrenter. 
Förr eller senare kan dessa strategier kopieras av konkurrenterna. (Kimura & 
Mourdoukoutas, 2000) Enligt Kimura & Mourdoukoutas (2000) kan strategier som 
fokuserar på utvecklandet av företagets mänskliga resurser vara svårare för konkurrenter 
att kopiera. För att utveckla de mänskliga resurserna och förvandla dem till en hållbar 
konkurrensfördel behövs ett effektivt kontrollsystem. Detta innebär inte enbart att 
övervaka medarbetarnas prestation, utan att också ha ett system av värderingar, gränser 
och interaktiva modeller för att utbilda, integrera och öka medarbetarnas kreativitet till 
företaget. 
 
För att få en bra fungerande styrning menar Simons (1995b) att det är viktigt att 
företagen ser styrningen från olika perspektiv. Simons (1995b) menar att företag ska 
utveckla de mänskliga relationerna eftersom de inte kan föras över mellan företag i 
samma utsträckning. Genom att expandera styrsystemet kan företagen få en engagerad 
personal vars samarbetsförmåga och kreativitet för att finna nya affärsmöjligheter stärks 
(Cusumano, 1997). För att uppnå en kreativ och samarbetsvillig personal menar Simons 
(1995b) att det krävs ett starkt styrsystem. Styrsystemet ska inte bara fokusera på 
övervakning av medarbetarnas prestationsförmåga utan bör också utformas genom 
värderingar, gränser och stimulans som engagerar medarbetarnas anpassning och 
kreativitet (Simons, 1995b). Simons styrmodell är ett ramverk som ser till fyra olika 
perspektiv inom ett företag. Den interaktiva- och värdeskapande styrningen ska ”gasa” 
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företaget framåt, medan den gränsskapande- och diagnostiska styrningen ska ”bromsa” 
företaget. De fyra styrningsmodellerna används för att skapa balans i företaget mellan 
hushållning av resurser och värdeskapande. Genom att skapa denna balans kommer 
företaget enligt Simons (1995b) att uppnå ökade prestationer i termer av lönsamhet, 
marknadsandel, kundtillfredsställelse och försäljningstillväxt, då den inre och yttre 
effektiviteten förbättras. Simons styrmodell är vad vi i denna uppsats använder som ett 
ramverk för strategisk styrning.  
 
Att få en bra fungerande strategisk styrning i företag som befinner sig i en föränderlig 
omgivning kan ofta vara svårt (Frow, Marginson & Ogdens, 2005; Kimura & 
Mourdoukoutas, 2005) och i dagens tider där utvecklandet av det immateriella kapitalet 
har ökad betydelse, inte minst inom tjänstsektorn, kan traditionella styrverktyg 
motverka en önskvärd utveckling (Ewing & Samuelson, 1998). Vi har valt att inrikta 
oss mot hög kompetenta tjänsteföretag och detta kan innebära att värdeskapande 
styrmodeller blir mer märkbara i dessa företag (Simons, 1995b), eftersom vi tror att 
dessa företag fokuserar mer på de mänskliga resurserna i företaget. Vi tror därför att 
denna bransch har utvecklat alla styrmodeller i större utsträckning än till exempel 
löpandebandföretag som tenderar att fokusera mer på den diagnostiska styrmodellen.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 
 

• Utforska vilka perspektiv av strategisk styrning svenska hög kompetenta 
tjänsteföretag tillämpar.  

 
• Utforska vilka samband som finns mellan strategisk styrning och hög 

kompetenta tjänsteföretags prestationer.  

1.3 Avgränsning 
 
Vi valde att avgränsa oss till att bara undersöka datakonsultföretag, för att vi trodde att 
mänskliga resurser var av stor vikt i denna bransch. Detta styrktes också av att 
personalomkostnaderna per anställd var större i datakonsultsbranschen än generellt 
bland svenska företag (SCB, 2005). Denna bransch trodde vi var representativ för hög 
kompetenta tjänsteföretag. Vidare valde vi att avgränsa oss till att studera företag med 
30-100 anställda, vilket innebar att vi studerade de större småföretagen och de mindre 
medelstora företagen, enligt Europeiska Unionens (2005) definition. Vi valde att dela in 
dessa företag i två grupper, 30-49 anställda som vi valde att kalla småföretag och 50-
100 anställda som vi valde att kalla medelstora företag. Detta för att undersöka om det 
fanns någon skillnad mellan dessa företagsstorlekar.  Vi trodde att det fanns ett samband 
mellan strategisk styrning och företagens komplexitet. I de större företagen trodde vi att 
komplexiteten var för stor och i de mindre företagen trodde vi att styrningen var 
bristfällig. Därför valde vi stora småföretag och små medelstora företag som vårt 
undersökningsobjekt. 

1.4 Skapande av referensram 
 
Vi hade ett deduktivt angreppssätt, då vi utgick från vår teoretiska referensram när vi 
utformade vår empiriska datainsamling. För att få en ökad förståelse för ämnet inleddes 
arbetet med en litteraturstudie. I vår litteraturstudie beaktades vedertagna teorier samt 
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tidigare studier inom ämnet. Studierna behandlade framförallt styrteorier som kunnde 
kopplas till företags olika val av strategier. För skapande av vår referensram sökte vi 
litteratur på Luleå Universitetsbiblioteks databas Lucia. Databaserna Ebesco, Emerald 
och Jstor användes för att finna vetenskapliga artiklar. Även sökmotorn Google och 
tidskriften Balans användes. De sökord som användes var; styrning, modeller, teorier, 
Simons, Simons styrmodell och levers of control. Vi använde oss av olika 
kombinationer av dessa sökord samt den engelska/svenska motsvarigheten till dessa. 
Relevant litteratur hittades också via framsökta böckers och artiklars referenslistor.  

1.5 Val av forskningsstrategi 
 
Studien hade ett analytiskt synsätt där det primära målet var att se hur små och 
medelstora svenska datakonsultföretag tillämpade strategisk styrning och om den 
strategiska styrningen skiljde sig med hänsyn till deras storlek. Vidare vill vi visa om 
något samband förelåg mellan styrning och företagens prestationer. Vi ville ha en bred 
och omfattande studie, som skulle ge en ögonblicksbild och därmed möjlighet till 
generaliseringar (Denscombe, 2000).  För att kunna göra detta på ett lämpligt sätt ansåg 
vi att en surveyundersökning var en passande forskningsstrategi. Trost (2001) menar att 
en kvantitativ studie är beroende av omfattande empiriska data, vilken en 
surveyundersökning kan ge. En surveyundersökning är bra för att få fram fakta och 
besvara frågor som rör vad, var, hur och när, men det är svårare att besvara frågor som 
rör varför (Bell, 2000). Vårt syfte innefattade inte att få svar beträffande varför, utan vi 
ville undersöka hur det såg ut bland företagen.  
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2. TEORI 
 
Kapitlet inleds med teorier om vad styrning går ut på. Vidare utvecklas Simons 
styrmodell ingående och där tas även tidigare studier med. Avslutningsvis 
sammanfattas referensramen. 

2.1 Styrning 
 
Ax, Johansson & Kullvén (2002) menar att en vision är hur företaget vill att kunderna 
ska uppfatta företaget, nu eller i framtiden och genom affärsidén kan företaget konkret 
ange hur de ska uppnå visionen. Företagets strategi är en plan eller beskrivning om hur 
affärsidén kan uppnås (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). En bra strategi ska klargöra 
inom vilka produkt- och marknadsområden företaget ska vara verksam i och inom vilka 
nischer (Ewing & Samuelson, 1998). Enligt Anthony & Govindarajan (2003) ska en 
strategi inte bara se bra ut på papper utan måste också kunna implementeras. Företags 
långsiktiga framgång beror inte bara på att de har utvecklat bra strategier utan även att 
de har designat system och processer som stimulerar medarbetare att verkställa 
strategierna effektivt. Ewing & Samuelson (1998) menar vidare att företaget måste 
anpassa styrningen till företagets miljö och omgivning, där hänsyn tas till viktiga 
intressenter som exempelvis kunder, ägare och leverantörer, men även till 
konkurrenternas beteende, tillgänglig teknologi samt institutioner och regler som 
samhället har ställt upp. Chow, Kato & Merchant (1996) menar att individens reaktion 
på styrning påverkas av den nationella kulturen. Företagets styrning, strategi och 
företagskultur bör därför influeras av den nationella kulturen. 
 
Enligt Kimura & Mourdoukoutas (2000) har icke mänskliga resurser blivit alltmer 
överförbara mellan företag och strategiutvecklare har kommit fram till att en hållbar 
konkurrensfördel inte längre kan baseras på förvärv av sådana resurser. Därför är 
traditionella strategier inte tillräckliga för att ge företag permanenta fördelar. De 
fokuserar ofta på förvärv av teknologi och logistik för att exempelvis minska kostnader 
eller förbättra marginaler på existerande produkter och förr eller senare kan dessa 
strategier kopieras av konkurrenter. Kimura & Mourdoukoutas (2000) menar därför att 
det är viktigt att fokusera på strategier som utvecklar mänskliga resurser vilka är svårare 
att kopiera av konkurrenterna. Att utveckla de mänskliga resurserna och för att 
förvandla det till en hållbar konkurrensfördel behövs ett effektivt styrsystem. Detta 
innefattar att övervaka medarbetarnas prestation, men också att ha ett system av 
värderingar, gränser och interaktiva modeller för att utbilda medarbetarna. Detta för att 
öka medarbetarnas integration och kreativitet till företaget. (Kimura & Mourdoukoutas, 
2000) Simons styrmodell som bygger på ovanstående resonemang kommer i denna 
studie användas som ett ramverk för strategisk styrning och teoriramen kommer därför 
att vara utformad efter denna modell. 

2.2 Simons styrmodell 
 
Simons (1987, 1990, 1995a, 1995b, 2000) har under en längre tid utvecklat en 
styrmodell som argumenterar att det inte räcker att övervaka och mäta medarbetarnas 
prestationsförmåga utifrån uppsatta mål för att uppnå hållbar konkurrensfördel. Enligt 
Cusumano (1997) och Simons (1995b) måste ett företags styrsystem expandera utöver 
den operationella effektiviteten för att få en hållbar konkurrensfördel och därmed uppnå 
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en långsiktig lönsamhet. Exempelvis kan det vara viktigt att ta tillvara på kundernas 
önskemål och inte bara försöka bli effektivare inom företaget. 
 
Simons (1995b, 2000) menar att människorna i ett företag är nyckeln till framgång. För 
att människorna i företaget ska kunna ge företaget framgång måste medarbetarna ha 
viljan att bidra, viljan att göra rätt saker, viljan att prestera och viljan att skapa. Simons 
styrmodell utgår från följande antaganden (Simons, 1995b, 2000). 
 

• Att människor har lust att bidra men att organisationer ofta gör det svårt för 
individen att förstå det övergripande målet med individens ansträngningar och 
hur detta kan skapa mervärde. 

• Att människor handlar utifrån samhällets normer, men frestelser och press finns 
alltid i en organisation vilket kan leda att människan tar genvägar som strider 
mot rådande normer. 

• Att människor har en önskan att prestera, men företag kan göra det svårt att 
prestera på grund av oklara förväntningar och bristfälliga resurser. 

• Att människor har lust att skapa och vara kreativa men organisationen dämpar 
ofta detta genom att individen har ett begränsat handlingsutrymme och individen 
upplever en rädsla för att göra fel. 

 
Organisationens inneboende verkan att hindra individens vilja att bidra, vilja att göra 
rätt saker, vilja att prestera och vilja att skapa, kallas för organisatoriska blockerare och 
hindrar medarbetarna att hjälpa till att skapa företagets framgång (Simons, 2000). 
Utifrån detta har Simons (1995b) utformat fyra styrmodeller: de värdeskapande-, 
gränskapande-, diagnostiska-, och interaktiva styrmodellerna, som löser upp de 
organisatoriska blockerarna. Figur 2.1 nedan sammanfattar framgångsfaktorerna och 
dess lösning. 
 
 
Individens vilja att  Organisatoriska blockerare  Lösning Styrsystem 
Bidra Oklart syfte Kommunicera kärn-

värderingar och visioner 
Värdeskapande 
modell 

Göra rätt Frestelser att handla fel och pressen 
att prestera  

Ta fram och underhålla 
spelets regler 

Gränsskapande 
styrmodell 

Prestera Oklara förväntningar och för lite 
resurser 

Ta fram och stödja klara 
mål 

Diagnostisk 
styrmodell 

Skapa Begränsat handlingsutrymme/rädsla 
att göra fel 

Öppen dialog för att 
väcka lärande 

Interaktiv 
styrmodell 

 
Figur 2.1 Simons styrsystem 
 Källa: Simons, R. (2000) s.307 
 
 
Simons styrmodell är en referensram som bygger på den kinesiska filosofin om positiva 
(yang) och negativa (yin) krafter som samlar energi och när de förenas skapas världen. 
Den värdeskapande och interaktiva styrmodellen representerar de positiva krafterna, 
medan den diagnostiska och gränsskapande styrmodellen representerar de negativa 
krafterna. (Ewing & Samuelson, 1998) Utifrån ovanstående resonemang har Simons 
(2000) utformat nedanstående styrsystem, se figur 2.2. 
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Figur 2.2  Simons styrmodell 
 Källa: Simons, R. (2000) s.305 
 

2.2.1 Strategi och balans 
 

 
Mintzberg (1987) definierar strategi 
som en plan, som ett mönster av 
handlingar, som en konkurrens-
position och som ett övergripande 
perspektiv. Simons (1995b) menar att 
strategi vanligtvis används som en 
plan och kan liknas med militärens 

syn av strategi och taktik när generaler utvecklar stidsplaner, ger instruktioner och 
fälttrupper verkställer order. Strategi som en konkurrensposition ger företag val att på 
olika sätt konkurrera inom deras marknad. Många företag fokuserar på differentiering 
när det gäller produkter, låga kostnader eller specifika målgrupper (Simons, 1995b). 
Simons (1995b) menar att ledare i företag försöker kontrollera den strategiska 
konkurrenspositionen genom att använda sig av gränsskapande styrsystem för att 
fokusera företagets uppmärksamhet mot risker som kan utvikas. För att kontrollera att 
aspekter av strategin implementeras, använder sig ledare av värderingsstyrsystem för att 
kommunicera och kontrollera företagens grundläggande kärnvärderingar, deras delade 
avsikt med företaget (Simons, 1995b). 
  
Enligt Simons (1995b) behövs en balans mellan de fyra styrmodellerna i Simons 
styrmodell för att kunna implementera en strategi effektivt. Denna balans måste 
samtidigt leda en strategi som en plan, som ett mönster av handlingar, som en 
konkurrensposition och som ett perspektiv (Simons, 1995b). Kimura & Mourdoukoutas 
(2000) menar vidare att för att implementera de fyra styrmodeller till fungerande 
strategi i företag, måste modellerna också vara effektiva och företag måste applicera 
dem på ett sätt som maximerar de operationella effekterna utan att begränsa 
medarbetarnas kreativitet. 
 
Styrkan i Simons styrmodell ligger inte i hur varje enskild del används var för sig utan 
snarare hur de kompletterar varandra när de används tillsammans. Genom att skapa en 
balans mellan delarna skapas en spänning mellan möjlighetssökande och förutsägbara 
mål vilket är nödvändigt för att skapa en kontrollerad vinsttillväxt (Simons, 2000). 
Ewing & Samuelson (1998) menar att en balans mellan måluppfyllelse på kort och lång 
sikt gör att den långsiktiga måluppfyllelsen maximeras. Att skapa en balans mellan de 
olika styrmodellerna är viktigt för att ledningens ambitioner vad gäller företagets 
utveckling inte hämmar de lägre ledarna i företaget utan ger dem möjlighet till 
utveckling (Ewing & Samuelson, 1998). Det finns hela tiden en spänning mellan 
lärande och kontroll, mellan vägledning och order, mellan motivation och tvång, och 

Värdeskapande 
styrmodell 

Interaktiv 
styrmodell 

Diagnostisk 
styrmodell 

Strategi 

Gränsskapande 
styrmodell 
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mellan belöning och bestraffning. Genom Simons styrmodell skapas dynamik mellan 
stabilitet och förändring (Simons, 2000). Företagens ledning måste skapa en 
samordning delvis mot gemensamma mål och strategier och delvis för att skapa 
förutsättningar för medarbetarnas självständighet (Ewing & Samuelson, 1998). 
 
Simons styrmodell ska på lång sikt öka lönsamheten genom att förbättra den inre och 
yttre effektiviteten i företaget. Den yttre effektiviteten handlar om överensstämmelse 
mellan uppsatta mål. (Simons, 1995b) Den inre effektiviteten handlar om skapa en 
stabilitet, att verkställa planerna för den närmaste tiden, att aktiviteter och avdelningar 
samordnas, samt att avvikelser fångas upp och hanteras i enlighet med gällande normer 
(Ewing & Samuelson, 1998). Den inre och yttre effektiviteten räcker inte för att öka 
lönsamheten enligt Ewing & Samuelson (1998), de menar att det ständigt finns ett 
behov av dynamik i företag. Exempelvis förändras omvärlden, konkurrenterna och 
tekniken, vilket skapar ett behov av att omvärdera och utveckla tillämpningen av idéer 
och strategier. Den interaktiva- och värdeskapande styrningen ska ”gasa” företag 
framåt, medan den gränsskapande- och diagnostiska styrningen ska ”bromsa” företag 
(Simons, 1995b).  Enligt Ewing & Samuelson (1998) får styrmodellerna inte bromsa 
företag för mycket vid nödvändiga utvecklingar och förändringar. 

2.2.2 Värdeskapande styrmodell  
 

 
Varje organisation är skapad för ett 
syfte. Värderingsstyrmodellen 
används för att förstärka företagets 
syfte, kärnvärderingar och visioner. 
Huvudsyftet med den värdeskapande 
styrmodellen är att inspirera och 
guida företaget i dess sökande och 

upptäckande. Då problem uppstår vid implementering av strategier används 
styrmodellen för att komma fram till de rätta lösningarna. Värderingsstyrmodellens 
viktigaste del är att motivera individer att hitta nya lösningar för att skapa värde för 
bland annat kunder. (Simons, 1995b) Detta ger kontroll över företagets långsiktiga 
perspektiv (Simons, 2000). Genom starka värderingar som delas av alla i företaget 
kommer de andra styrmodellerna att förstärkas (Kimura & Mourdoukoutas, 2000; 
Cusumanos, 1997). Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2002) är företagets visioner ett bra 
verktyg att använda sig av för att få medarbetarna att känna sig delaktiga samt att de 
vågar ta egna initiativ och ansvar. Vidare kan en affärsidé anpassas till att innehålla 
information om företagets riktning och att klargöra attityder, vilket kan hjälpa till vid 
skapande av medarbetarnas förståelse för syftet med företaget och även som ett 
underlag för motivation (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Enligt Ewing & Samuelson 
(1998) handlar det i grunden om att bemanna företaget med bra människor och att skapa 
en sådan kultur och miljö att de motiveras till bra prestationer. 
 
Då företags möjligheter ökar, blir skapandet och kommunikationen av 
värderingsstyrmodellen allt viktigare. Ledarna bör då definiera värde och önskad 
riktning för organisationen genom att peka på vad som gör företaget unikt och genom 
att trycka på värderingar som företaget står för. Detta kommer att öka engagemanget, 
uppmuntra till förändring och öka särprägeln på företaget. (Simons, 1995b) Collier 
(2005) menar att värderingsstyrmodellen inte tar hänsyn till informella kontrollsystem 
som gruppnorm, sociala system och kultur. Dessa är viktiga element i ett styrsystem och 
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förekommer inte heller i de andra styrmodellerna, vilket är en brist med Simons 
styrmodell (Collier, 2005).  
 
Vidare menar Macintosh (1994) att ledare medvetet kan ha motverkat medarbetarna att 
tänka innovativt och därigenom fått dem att manipulera med finansiell 
prestationsmätning. Simons (1995b) menar att värderingar måste vara breda nog för att 
de ska kunna nå alla i företaget. Just för att de är så breda blir värderingarna oklara och 
kan till exempel inte användas vid prestationsmätning. Därför måste 
värderingsstyrmodellen kompletteras med de övriga styrsystemen.   
 
Enligt Machintosh (1994) är den ideologiska styrningen, som kan ses som en extrem 
variant av värderingsstyrmodellen, en av de viktigaste, men också en av de mest 
kontroversiella av styrsystemen. Styrningen kan bestå av att alla i företaget har samma 
uppfattning, attityd, karriärsmål och strävan. Denna styrning kommer att ha en djup 
påverkan på varje enskild individs värderingar och kan skapa en så kallad falsk 
värdering hos individen. 

2.2.3 Gränsskapande styrmodell 
 

 
Simons (1995b) menar att individer i 
ett företag är möjlighetssökare, de 
söker efter vägar att skapa värde eller 
överkomma hinder. Det är omöjligt 
för en ledning att se alla problem, 
lösningar och möjligheter i ett 
företag. Därför ska ledningen inte 

diktera var individerna i ett företag ska söka efter möjligheter. Istället kan de diktera var 
de inte ska söka nya möjligheter och individen får utforska sin kreativitet inom uppsatta 
gränser. (Simons, 1995b) 
 
Även om den gränsskapande styrmodellen är ett bromsande system, tillåter den ledare 
att delegera beslutsfattande ner i organisationen, vilket gör att organisationen kan 
tillgodose sig en maximal flexibilitet och kreativitet (Simons, 1995b). Vikten av att vara 
flexibel styrks också av Levitt (1960) som anser att dagens växande bransch är 
morgondagens kris. Simons (1995b) liknar den gränsskapande styrningen vid en bils 
bromsar.  
 
”Den gränsskapande styrningen är som bromsarna i en bil: utan dom, kan bilen (eller 
organisationen) inte framföras i hög hastighet” (Simons, 1995b, sidan 41). 
 
I den gränsskapande styrmodellen menar Kimura & Mourdoukoutas (2000) att gränser 
och parametrar som skapar riktlinjer för hur medarbetarna får agera, bidrar både till 
operationell effektivitet och till medarbetarnas kreativitet för att förhöja företags 
konkurrensfördelar. Enligt Ewing & Samuelson (1998) försöker många företag skapa 
strukturerade system som klart och tydligt anger förutsättningarna och ramarna för 
beslut samt formella modeller som enkelt möjliggör en utvärdering av den operativa 
effektiviteten. Problemet för ledare är oftast inte att pressa fram möjligheter utan snarare 
att det finns för många möjligheter (Simons, 1995b). Genom den gränsskapande 
styrmodellen kan företaget på ett bromande sätt styra medarbetarnas möjlighetssökande. 
Syftet med modellen är att kommunicera ut vilka strategiska områden företagets 
medarbetare ska verka inom. Detta ger kontroll över företagets konkurrensposition 
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(Simons, 2000). Att mäta prestationer är ett effektivt sätt att kommunicera ut under 
vilka dimensioner som olika prestationer är önskvärda och även dra en linje för ett 
godtagbart beteende (Merchant, 1985). 

2.2.4 Diagnostisk styrmodell 
 

 
Alla organisationer måste ha någon 
sorts kontroll (Anthony & 
Govindarajan, 2003).  Kontroll kan 
ses som en del av den diagnostiska 
styrmodellen, och kan i stor 
utsträckning liknas vid den 
traditionella synen på styrning där 

övervakning och mätning av medarbetarnas prestationsförmåga bedöms utifrån uppsatta 
mål (Kimura & Mourdoukoutas, 2000). Styrmodellen kännetecknas av förmågan att 
mäta prestation i en process, existensen av redan befintlig data som kan jämföras med 
nuvarande data samt förmågan att kunna korrigera avvikelser (Simons, 1995b). 
 
Det bör finnas en kontrollprocess för hur de strategiska syftena ska uppnås (Anthony & 
Govindarajan, 2003) och ledningens kontrollprocess är det system som används av alla 
ledare på alla nivåer i en organisation. Detta för att försäkra sig om att de människor 
som ledare styr, implementerar de avsedda strategierna rätt (Anthony & Govindarajan, 
2003). Enligt Ewing & Samuelson (1998) handlar styrning inte bara om att styra de 
resurser som företaget direkt förfogar över, utan att också kunna styra de relationer som 
finns i företaget. Exempel på kontrollmekanismer är budget och nyckeltal. 
 
Enligt Simons (1995b) mäter och övervakar den diagnostiska styrmodellen framförallt 
output (med hjälp av till exempel budget och nyckeltal), men i vissa situationer kan 
företag välja att kontrollera input (arbetskraft, kapital, information, energi, material) och 
processer som skapar direkt output. Om variation i processen inte är önskad kan företag 
specificera hur varje handling ska utföras. Simons (1995b) menar att denna typ av 
styrning endast bör tillämpas då det föreligger hög risk eller då kvalitet och säkerhet är 
av stor vikt som till exempel vid arbete på en kärnreaktor. Mätningar som endast ser till 
input skapar maximal kreativitet, men detta är ofta kostsamt och organisationens mål 
riskerar att få lägre prioritet än individens självintresse. Därför anser Simons (1995b) att 
den diagnostiska styrmodellen i andra än dessa företag ska präglas av att mäta output. 
 
Typiska verktyg för den diagnostiska styrmodellen är mål, affärsplaner, vinstplaner, 
kostnadsbudget, övervakningssystem, marknadsandelsövervakning och belönings-
system. Den diagnostiska styrmodellen används dels för att få stabilitet och för att nå på 
förhand uppsatta mål och dels för att motivera varje enskild individ. Bra mätvariabler 
ska vara heltäckande, baseras på fakta, vara mottagliga och påverkbara av individen. 
Det är viktigt att prestationsvariabler och att den diagnostiska styrmodellen anpassas 
utifrån företagens strategi. (Simons, 1995b) 
 
Kimura & Mourdoukoutas (2000) menar att denna modell förbättrar medarbetarnas 
förmåga och kunskap men tenderar att hämma initiativtagande hos medarbetarna. 
Styrmodellen stärker den operationella effektiviteten men minskar kreativitet för att 
söka konkurrensfördelar. De traditionella redovisningsmåtten har ändå stor betydelse i 
företag enligt Ewing & Samuelson (1998). Detta eftersom utfallen av måtten speglar 
företagets situation vid en viss tidpunkt och genom att följa måttens utfall kan företaget 
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få en bild av deras färdriktning. Macintosh (1994) menar dock att ledare i företag fattar 
beslut som missgynnar företaget i stort, men som får dem själva att framstå bättre, som 
exempel att ledare manipulerar med redovisningssiffror.  
 
Tuomela (2005) menar att det är troligt att motståndet vid implementeringen av 
kontrollsystem som grundar sig i detaljerad ickefinansiell information är högre, än mot 
finansiella kontrollsystem för vissa individer. Detta på grund av att introduktionen av 
nya ickefinansiella mätningar kan bryta organisationens maktstruktur. Enligt Tuomela 
(2005) kan olika prestationsmätningar bindas ihop med de tre övriga styrmodellerna och 
då är det möjligt att jämföra finansiella och ickefinansiella mätningar, för att se deras 
användbarhet och roll i förhållande till det övergripande kontrollsystemet. Frow, 
Marginson & Ogden (2005) menar att för att företag ska uppnå en ökad lönsamhet är 
det vikigt att företagen har en fungerande styrning som gynnar helheten i företagen. 

2.2.5 Interaktiv styrmodell 
 

 
Hedberg och Jönsson (1978) anser att 
de flesta organisationer har många 
stabilisatorer, men att organisationerna 
i de flesta fall saknar några egentliga 
destabilisatorer. Ett företag som till 
största del har stabilisatorer kommer att 
reagera med fördröjning då 

förändringar sker i företagets omgivning. Organisationer som befinner sig i en 
dynamisk omgivning behöver därför ha ett informationssystem som snabbt upptäcker 
förändringar i omgivningen (Hedberg & Jönsson, 1978). Simons (2000) menar att 
företag genom den interaktiva styrmodellen kommer bli en lärande organisation som 
anpassar sig efter omgivningen. 
 
Den interaktiva styrmodellen stimulerar sökande och lärande samtidigt som den tillåter 
nya strategier att växa fram för att se möjligheter och hot. Interaktiva styrsystem är 
formella informationssystem som används av ledare för att de ska bli involverade i 
underordnades beslutsaktiviteter. Baserade på en strategisk osäkerhet använder ledaren 
systemet för att få underordnade att aktivt söka nya möjligheter. Företag ”tvingar” fram 
dialog genom till exempel dagordningar med debatt och motiverar medarbetarna till att 
samla information utanför deras dagliga rutiner. (Simons, 1995b) Detta kan ske genom 
ett informationssystem som kan vara en dialog mellan olika aktörer i företag där idéer, 
tankar, problem, med mera kan ventileras (Ewing & Samuelson, 1998). 
 
I ”bottom-up” organisationer används den interaktiva styrmodellen för att låta strategier 
växa fram. Individer i hela organisationen agerar då på eget initiativ för att fånga upp 
oväntade möjligheter. Vissa av dessa handlingar kommer att bli taktiskt viktiga medan 
andra läggs åt sidan. Framgångsrika experiment repeteras och utvidgas. (Simons, 
1995b)  
 
Genom att använda sig av den interaktiva styrmodellen kommer hela företaget att bli 
engagerat. Företaget kommer att bli en sökande och lärande organisation, där alla 
individer i företaget jobbar för att upptäcka möjligheter och hot. Utifrån detta kan 
företaget utveckla en konkurrenskraftig strategi. Inriktningen på den interaktiva 
styrmodellen påverkas av hur viktig teknologin är, hur reglerad markanden är samt hur 
snabb respons företaget får på taktiska förändringar. (Simons, 1995b) 
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Genom att tillåta medarbetarna att integrera med varandra menar Kimura & 
Mourdoukoutas (2000) att de kan tillgodogöra sig ny information och därmed vara 
uppdaterade på förändringar på markanden och teknologiska förändringar. Genom att 
medarbetarna får integreras i företagets utveckling och därmed får chansen att upptäcka 
möjligheter och hot kan företaget undvika att komma i kriser menar Hedberg & Jönsson 
(1978). Simons (2000) menar att företaget genom den interaktiva styrmodellen 
kommunicerar ut företagets strategiska osäkerhet, vilket gör att medarbetarna kommer 
att hitta möjligheter och undvika hot som leder till att företaget utvecklas i önskad 
riktning. Ewing & Samuelson (1998) menar genom att medarbetarna får ge förslag till 
specifika förändringar och får presentera detta utarbetade och motiverade förslag, 
kommer medarbetarna att ha ett dominerande inflytande på beslutet, vilket ger dem en 
betydande roll i dialogen om deras avdelnings kapacitet och struktur. Enligt Ewing & 
Samuelson (1998) är det viktigt att skapa en viss självständighet och ett utrymme för 
medarbetarna att ta egna initiativ och uppnå personlig utveckling. Många motiveras 
starkt av eget ansvar och möjligheter att påverka både sin egen och företagets 
utveckling. 

2.3 Sammanfattning av referensram 
 
Här nedan i figur 2.3 ges en sammanfattande modell över den referensram som vi 
använt oss av. 
 
 

 
 

Figur 2.3 Sammanfattande modell av teoriramen 
 
Det som figuren visar kan kopplas till vad Sören Gyll, koncernchef i Volvo sa i Ewing 
& Samuelsons studie från 1998, som kort sammanfattar den teoretiska referensramen:  
 
”Det handlar om att ta tillvara allas initiativförmågor, att sätta upp mätbara mål som 
följs upp regelbundet, och att utforma en väl utvecklad kommunikationsstruktur som ger 
alla möjlighet att agera. Ett nyckelord för ledningen är dialog. Det är också viktigt att 
medarbetarna har en helhetssyn på verksamheten; att de förstår helheten och den egna 
enhetens roll i denna” (Ewing & Samuelson, 1998, sidan 85). 
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Att sätta upp mätbara mål kan kopplas till den diagnostiska styrmodellen som enligt 
Simons (1995a) används för att mäta företagens output och modellen utgår från planer 
och mål och det viktigaste är mätning av resultat, som till exempel användningen av 
nyckeltal och budget. Dessa mätningar speglar företagens situation vid en viss tidpunkt 
och med hjälp av dessa kan företagen få en bild av vart de är på väg (Ewing & 
Samuelson, 1998). Att utforma en väl utvecklad kommunikationsstruktur som ger alla 
möjlighet att agera kan kopplas till den interaktiva styrmodellen som Simons (1995a) 
menar ska leda till debatt och dialog hos medarbetarna, vilket skapar ett organisatorisk 
lärande, som i sin tur hjälper företagen att anpassa sig till deras konkurrensutsatta 
omgivning. Enligt Hedberg & Jönsson (1978) måste företag i en föränderlig omgivning 
ha en kommunikationsstruktur som snabbt upptäcker förändringar. Ett nyckelord för 
ledningen är dialog, som kan förenas med den gränsskapande styrmodellen, där 
ledningen enligt Simons (1995a) måste förmedla ut de strategiska osäkerheterna till 
medarbetarna för att sätta upp gränser där företaget inte ska söka möjligheter. För att 
höja företags konkurrensfördelar är det viktigt att gränser och parametrar finns, som 
skapar riktlinjer för hur medarbetarna får agera (Kimura & Mourdoukoutas, 2000; 
Ewing & Samuelson,1998). Vidare är det viktigt att medarbetarna har en helhetssyn på 
verksamheten, vilket kan kopplas till den värdeskapande styrmodellen, som Simons 
(1995a) menar används för att förmedla ut grundläggande kärnvärderingar, mål och 
visioner inom företag. Modellen ska inspirera och vägleda medarbetarna i dess lärande 
och upptäckande av nya möjligheter, vilket skapar värde och utvecklar företagen 
(Simons, 1995a). 
 
Simons (1995b) menar att det behövs en balans mellan de fyra styrmodellerna i Simons 
styrmodell för att kunna implementera en strategi effektivt och enligt Ax, Johansson & 
Kullvén (2002) behövs även en vision som säger hur kunderna ska uppfatta företaget, 
samt en affärsidé som anger hur visionen ska uppnås. Vi menar att alla delar i Simons 
styrmodell måste användas för att kunna implementera en strategi effektivt, men för att 
kunna utveckla en strategi krävs en vision och affärsidé som delas av alla i 
organisationen. Vidare menar vi att företagen måste försöka uppnå en balans mellan 
hushållning av resurser (”bromsa”) och värdeskapande för kunderna (”gasa”) eftersom 
företagen inte bör styra för hårt på en modell och kanske bromsa organisationen för 
mycket. Detta tror vi är viktigt för hög kompetenta tjänsteföretag som är i föränderliga 
omgivningar och som hela tiden måste identifiera nya möjligheter och hot. 
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3. METOD 
 
I detta kapitel presenteras vald undersökningsmetod, val av respondenter och 
bortfallsanalys. Vidare beskrivs hur data samlats in, hur urvalsprocessen och enkätens 
utformning såg ut, samt hur analysen utfördes. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Ett lämpligt tillvägagångssätt för att utföra en bred studie som omfattar många enheter 
är telefonenkäter, vilket vi valde för att öka svarsfrekvensen. Detta eftersom postenkäter 
och e-postenkäter ofta kan leda till en lägre svarsfrekvens, eftersom det inte finns någon 
tydlig direkt kontakt med författarna, där författarna kan påverka respondenten att svara. 
Enkäten bestod till största del av standardiserade svarsalternativ för att försöka uppnå 
tillförlitliga svar (Trost, 2001). Genom standardiserade svarsalternativ kan författarna 
tydliggöra frågan innebörd och specificera vilket typ av svar som efterfrågas. Dessutom 
var telefonenkäter ett snabbt och billigt sätt att samla in data på (Dahmström, 2000). 
Telefonenkäterna gav dessutom överskottsinformation, som var till nytta vid senare 
delar av studien. Enligt Dahmström (2000) är nackdelen med detta tillvägagångssätt att 
den omgivande miljön kan vara störande och kan därigenom leda till föga genomtänkta 
svar. För att motverka den störande miljön har vi i fall där respondenten varit upptagen 
bokat in lämplig tid eller erbjudit dem möjligheten att svara via e-post.  

3.2 Val av respondenter och bortfallsanalys 
 
Vi valde att vända oss till datakonsultföretag med en förväntan att de tillämpade alla 
delar av vad vi definierat som den strategiska styrningen. Enligt Europeiska Unionen 
(2005) definieras medelstora företag som har från 50 till 249 anställda. Vi valde att 
avgränsa oss till företag med 30-100 anställda. Det vill säga stora småföretag och små 
medelstora företag. Vi ville få bra möjligheter att komma i kontakt med någon i 
ledningsgruppen eller ekonomiansvarig, vilket kunde vara svårare i större företag. Vi 
trodde detta ledde till högre svarsfrekvens samt att vi fick helt slutförda enkätsvar vilket 
i småföretag kunde vara svårare, eftersom vi trodde att de inte hade en lika genomtänkt 
strategisk styrning. Vidare trodde vi att komplexiteten i stora företag många gånger 
begränsade analyserbarheten, då företag kunde ha flera affärsenheter med olika 
styrning. Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2002) har större företag ofta flera strategier, 
eftersom det ofta finns flera verksamhetsinriktningar. Komplexiteten var lägre på de 
undersökta företagen vilket underlättade att dra korrekta slutsatser. Vidare begränsade 
vi oss till ett urval av 100 företag, vilket vi ansåg som tillräckligt för att kunna göra 
statistiska generaliseringar.  
 
Syftet var att undersöka hög komptenta tjänsteföretag vilket vi gjorde genom att låta 
datakonsultföretag besvara enkäten. Datakonsultföretag hade vi definierat med hjälp av 
SCB som företag med SNI-koder som började med 72. Enligt Affärsdata (2005) fanns 
det totalt i Sverige 275 aktiva datakonsultföretag, som hade 30-100 anställda. Därefter 
slumpades 145 av dessa företag ut, med hjälp av en slumptabell. Ett stratifierat urvalet 
gjordes i två delar för att få en jämn fördelning mellan antalet anställda, där vi slumpade 
ut 50 företag per storleksintervall. Några föll bort i och med att de även tillhörde en 
annan bransch. Vissa telefonnummer som vi slumpade ut gick till då icke existerande 
företag, företag som var uppköpta och kommunala företag, vilket inte innefattade vår 
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målgrupp. Vi valde då att ersätta dessa telefonnummer genom att slumpa ut nya företag, 
där vårt totala urval slutligen blev 100, se tabell 3.1. 
Tabell 3.1 Bortfallstabell 
 
Totalt antal datakonsultföretag 275
Vårt urval 145
Bortfall pga annan branschtillhörighet 33
Bortfall pga konkurs  3
Bortfall pga uppköp 2
Bortfall pga att företagen ej tillhör vår målgrupp 7
Totalt ringde vi till 100
Av dessa kom vi inte fram till 4
Av dessa som hade som policy att inte svara  3
Av dessa som inte hade tid / ville inte vara med 10
Övriga som inte svarade / befann sig på annan plats 31
Totalt svarade 52
 

3.3 Genomförande av datainsamling  
 
Vi delade upp dessa 100 slumpmässigt utvalda företag och ringde till 50 var. Detta tog 
oss cirka fem arbetsdagar. De som besvarade våra frågor var från ledningsgruppen eller 
ekonomiansvarige utom i vissa fall då företagen hänvisade till annan person. Det var 
företag som inte svarade vid det första samtalet och för att öka svarsfrekvensen ringde 
vi ett flertal gånger till dessa. Av olika anledningar efterfrågades enkäten i elektronisk 
form. Vi lät därför utforma enkäten även i e-postformat, totalt svarade åtta via e-post. 
För att uppnå en jämn fördelning på storleken mellan de utvalda företagsgrupperna 
ringde vi mer intensivt till vissa företag, vilket gav en bättre analysgrund. Utav totalt 
100 utvalda företag var det 52 företag som svarade på våra frågor.  
 
Småföretagen som svarade hade i genomsnitt en avkastning på totalt kapital på 8 
procent, medan de som inte svarade hade i genomsnitt en avkastning på totalt kapital på 
3.6 procent. Hos de medelstora företagen som svarade var avkastning på totalt kapital i 
genomsnitt 3.3 procent, medan de som inte svarade hade i genomsnitt en avkastning på 
totalt kapital på 1.3 procent. De som svarade tenderade att ha något högre lönsamhet. Vi 
tror inte att detta har påverkat studiens förmåga att dra generaliseringar, eftersom vi 
ansåg att skillnaden var marginell, men det bör poängteras att det fanns en viss skillnad. 

3.4 Utformning av enkätfrågorna 
 
Enkätfrågorna (bilaga a) baserades på denna studies teoridel och tidigare studiers 
enkäter som till exempel Abernethy & Brownell (1999) och Westerberg (1996). Syftet 
med enkäten var att samla in data för att utforska hur svenska datakonsultföretag 
tillämpade strategisk styrning, samt att se om det fanns något samband mellan strategisk 
styrning, prestationer och företagens storlek. 
 
Fråga 1 gav svar på hur många medarbetare företagen hade. Detta användes för att 
kunna besvara om tillämpningen av strategisk styrning skiljde sig mellan företagens 
storlek. 
 
Fråga 2 och 3 gav svar på företagens lönsamhet, marknadsandel, kundtillfredsställelse 
och försäljningstillväxt i jämförelse med konkurrenterna nu och för två år sedan. 
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Frågorna används för att kunna se om det fanns något samband mellan dessa variabler 
och typen av strategisk styrning som företagen tillämpade. Dessa frågor var inspirerade 
av Westerbergs (1996) studie. 
 
Frågorna 4 till 7 behandlade hur respondenten uppfattade företagets tillämpning av 
nyckeltal och budget, som vi med hjälp av Simons (1995b) tolkade som den 
diagnostiska delen av den strategiska styrningen. Frågorna utgjorde grund för att kunna 
se om det fanns samband mellan den diagnostiska styrmodellen och företagens 
prestationer. Frågorna 4 till 5 handlade om nyckeltal, medan frågorna 6 till 7 
behandlade budget. Fråga 8 var en öppen fråga som också hörde till den diagnostiska 
delen och den efterfrågade vilka prestationsmått som var viktigast i företagen. 
 
Frågorna 9 till 12 behandlade företagens tillämpning av regler, direktiv och 
avgränsningar, som utifrån Simons styrmodell (1995b) kunde tolkas som den 
gränsskapande delen av den strategiska styrningen. Dessa frågor utgjorde grund för att 
se om det fanns samband mellan den gränsskapande styrmodellen och företagens 
prestationer. Frågorna 9 till 11 behandlade klara regler, klara direktiv och vad som 
hände om medarbetarna bryt mot reglerna. Fråga 12 behandlade tydliga avgränsningar 
mot strategiska målgrupper och marknadssegment och om dessa förmedlades ut till 
medarbetarna. Fråga 13 var en öppen fråga som gav svar på vad den viktigaste 
regeln/gränsen var i företagen. 
 
Vidare behandlades i frågorna 14 till 18 företagens tillämpning av strategisk viktig 
information och hur medarbetarna gavs möjlighet till utveckling, samt om hur 
budgetinformations användes. Dessa frågor kunde i enlighet med Simons styrmodell 
(1995b) kopplas till den interaktiva delen av den strategiska styrningen och dessa frågor 
låg även till grund för att se om det fanns samband mellan den interaktiva styrmodellen 
och prestationer hos företagen. I fråga 14 undersöktes det om strategisk viktig 
information kom från källor som konkurrenterna inte hade samma tillgång till. Frågorna 
15 till 17 behandlade hur medarbetaren gavs möjlighet att påverka verksamheten, gavs 
möjlighet till personlig utveckling och om ledningen uppmuntrade medarbetarna att 
förmedla strategisk viktig information genom regelbunden dialog. I fråga 18 ifrågasattes 
om budgetinformation användes vid beslut och handlingar för att skapa debatt. Denna 
fråga inspirerades av Abernethy & Brownells (1999) studie. Vidare i fråga 19, som var 
en öppen fråga, efterfrågades hur medarbetarna uppmuntrades att vara delaktiga i 
företagens utveckling. 
 
I frågorna 20 till 23 behandlades vision, affärsidé, företagskultur, företagens strategi och 
värderingar, som enligt Simons (1995b) hör till den värdeskapande delen av den 
strategiska styrningen. Dessa frågor utgjorde grund för att se om det fanns samband 
mellan den värdeskapande styrmodellen och prestationer. I fråga 20 behandlades om 
företagens vision och affärsidé var förankrad hos medarbetarna och i fråga 21 om 
företagskulturen påverkade medarbetarna i deras dagliga arbete. Vidare i fråga 22 om 
medarbetarna var införstådda i företagets strategi och fråga 23 om medarbetarna delade 
de grundläggande värderingar som företaget stod för. Fråga 24 var en öppen fråga som 
användes för att ta reda på hur företagen förmedlade ut de grundläggande värderingar.  
 
Avslutningsvis i frågorna 25 till 27 behandlades hur resurssnåla och hur mycket värde 
företagen skapade för kunderna. Dessa tolkade vi med hjälp av Simons (1995b) som 
strategidelen i den strategiska styrningen och frågorna utgjorde grunden för att se om 
det fanns samband mellan strategi och prestationer hos företagen. Frågan 25 behandlade 
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resurssnålhet och om det var viktigast. I fråga 26 behandlades om värdeskapande var 
viktigast och avslutningsvis i fråga 27 om resurssnålhet var viktigare än att skapa värde. 

3.5 Analysmetod 
 
Vi använde oss av mjukvaruprogrammet Excel för bearbetning och analys av det 
insamlade materialet. I Excel sammanställde och räknade vi ut medelvärde samt 
skapade tabeller. Vi använde oss också av mjukvaruprogrammet Statgraphics för att 
räkna ut standardavvikelser, minimum, maximum och medianen. Vidare använde vi 
mjukvaruprogrammet SPSS för att göra en faktoranalys samt analysera korrelationen 
och regressionen mellan olika variabler. 
 
Faktoranalys är en metod där beräkningar av alla samband mellan ett antal variabler 
genomförs för att se om de hänger samman i ett visst antal mönster eller faktorer (Trost, 
2001). Analysmetoden används alltså för att undersöka variationen inom och mellan 
olika grupper eller kategorier (Denscombe, 2000). I vår studie användes detta för att 
koppla ihop frågorna vilket gav möjligheter för bättre analyser. För att finna samband 
mellan de olika faktorerna användes korrelations- och regressionsanalys. I 
korrelationsanalysen undersöktes styrkan i ett linjärt samband och i regressionsanalysen 
specificeras sambanden. Tillsammans försökte dessa analyser redogöra för sambandets 
riktning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001), det vill säga om det fanns negativa och 
positiva samband.  

3.6 Metodproblem 
 
Ett problem var huruvida vi kunde försäkra oss om att de frågor vi ställde, verkligen var 
ett mått på den egenskap vi vill mäta. Denna problemställning påverkade studiens 
validitet (Hartman, 2004). Studiens frågor utformades utifrån studiens syfte. Sedan 
jämförde vi syftet med varje fråga för att se att frågorna var relevanta och om vi 
undersökte det vi avsåg att undersöka (Trost, 2001). Frågorna var baserade på denna 
studies teoridel och tidigare studiers enkäter som till exempel Abernethy & Brownell 
(1999) och Westerberg (1996). Även studenter på Luleå Tekniska Universitet fick ge 
synpunkter på frågornas utformning. Genom ovanstående tillvägagångssätt vid 
utformningen av frågeguiden tror vi att vi hittade mått som kunde mäta syftet och vi har 
därmed försökt öka studiens validitet. 
 
Vi försökte utforma enkäten med frågor som inte var ledande eller påverkade 
respondenten i någon riktning i ett försök att öka validiteten. Vi testade frågorna på ett 
antal testpersoner som var införstådda i ämnet, för att fastställa att vi ställde rätt frågor 
utifrån vårt syfte. Vidare trodde vi att det var viktigt att företagen var anonyma för att 
öka tillförlitligheten i svaren, eftersom konkurrenterna då inte kunnde utläsa 
informationen och respondenten vågade då svara mer ärligt.  
 
Vi tror att telefonenkäterna ökade validiteten eftersom det hördes om respondenterna 
inte var insatt i ämnet och vi kunde då avsluta intervjun och förhöra oss om någon 
lämpligare respondent i företaget. Detta kunde tydligt höras om respondenterna inte 
kunde svara på frågorna eller lät osäkra, men självklart fanns det en risk att vi missade 
att uppfatta detta. Vidare fick vi genom telefonenkäterna överskottsinformation vilket 
hjälpte oss att förstå samband vid analysen. En uppenbar felkälla när information samlas 
in är omgivande faktorer som påverkar den insamlade datan (Hartman, 2004). I vår 
studie kunde exempel på detta vara att respondenten kände sig stressad eller befann sig i 
en störande miljö. För att minska dessa felkällor bokade vi i sådana situationer in en 

METOD

16(32)



 

lämplig tid med respondenten eller erbjöd enkäten i en e-post version. Vi har därigenom 
försökt öka validiteten för den insamlade datan. En 100-procentig validitet är dock svår 
att uppnå (Lundahl & Skärvad, 1999), men för att komma så nära som möjligt försökte 
vi se och bli medvetna om telefonenkäten mätte för mycket, för litet eller fel saker. 
 
Studiens reliabilitet tror vi kan ha förbättrades genom att vi använde oss av enkäter. Vi 
var tydliga i formuleringen av enkäten för att minska missförstånd och vid eventuella 
missförstånd förklarade vi frågorna mer utförligt. Som tidigare nämnts lät vi utföra 
enkäten i e-post format också. Då det rådde osäkerhet vid frågorna på dessa enkäter 
gavs respondenterna möjligheter att ställa frågor via e-post. För att öka reliabiliteten 
ställde vi frågorna på samma sätt efter ett utarbetat frågeformulär och detta för att det 
skulle var så standardiserat som möjligt, vilket enligt Trost (2001) talar för en högre 
reliabilitet. Vidare gick vi igenom svaren två gånger då vi förde in materialet till 
mjukvaruprogrammen för att minska risken för mänskliga fel. I empirikapitlet 
presenterades svaren från telefonenkäten i tabeller vilket underlättade för läsaren att 
tolka utfallet. Frågorna som ställdes till företagen bifogades (bilaga a), vilket underlättar 
att genomföra samma studie igen, vilket i sin tur ökar sannolikheten att få samma stabila 
resultat. Dessa standardiseringsförfaranden tillämpades för att säkerställa att mätningen 
genomfördes på så identiskt lika sätt som möjligt, vilket minskar slumpens inverkan på 
mätningen, vilket i sin tur borde öka reliabiliteten (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
En begränsning med vår undersökningsmetod kan ha varit att enkätfrågorna var för 
allmänna och det fanns en risk att respondenterna inte svarade sanningsenligt och 
istället valde att påvisa en förskönad bild av verkligheten. Ett sätt att minska denna risk 
var att ha många specificerade frågor som gick djupt in i företagens styrning, men detta 
skulle öka telefonenkätens tidsomfattning, vilket vi trodde drastiskt skulle minska de 
antal undersökningsobjekt som ställt upp. För att uppnå en bra svarsfrekvens valde vi att 
ha en mer kortfattad enkät och en tro att de flesta av respondenterna svarade utan att 
förvränga verkligheten. 

METOD

17(32)



 

4. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras branschen som studerades och den empiriska informationen 
som samlats in genom telefonenkäten, samt analys av resultaten som presenteras. De 
sammanställda resultaten analyseras med hjälp av teoriramen. Vidare jämförs 
enkätundersökningen gjord på små och medelstora datakonsultföretag för att utröna 
skillnader mellan dessa. 

4.1 Presentation av branschen 
 
I Sverige finns det totalt 8 497 aktiva aktieföretag som tilldelats SNI-kod som börjar 
med 72. Det finns 8 098 företag som har 0-29 anställda, 168 företag som har 30-49 
anställda, 107 företag som har 50-100 anställda och 124 företag som har fler än 100 
anställda. Detta visar att det i denna bransch till största del finns små företag. De företag 
som vi valt att undersöka är för branschen relativt stora. I den kategori som vi undersökt 
med 30-100 anställda finns det totalt 275 aktiva företag.  Vissa av dessa företag är även 
aktiva inom andra områden än datakonsultbranschen (Affärsdata, 2005) och de togs 
därför bort från studien. Ollevik (2005) menar att svenska företag på senare år tappat 
konkurrenskraft inom datakonsultbranschen. Vi tror att konkurrensen inom branschen 
kan variera mycket då många företag specialiserat sig inom smala segment och det 
beror då inom vilket segment företagen inriktat sig.  
 
Branschen präglas av hög strategisk osäkerhet där IT-bubblan på många sätt visat på hur 
svårt det är att förutspå denna bransch. Carlbom (2003) säger i en artikel som diskuterar 
kring IT-bubblan att: 
 
”Man kan lika gärna köpa en trisslott eller spela på Solvalla som att investera i en del 
av de nu så heta IT-aktierna” (Carlbom, 2003). 
 
Lönsamhetsnyckeltal som avkastning på totalt och eget kapital varierar i större 
utsträckning i denna bransch än generellt bland svenska företag (SCB, 2005) vilket 
också tyder på att den strategiska osäkerheten är stor.  

4.2 Empirisk analys 
 
Här nedan presenteras den empiriska informationen som samlats in från telefonenkäten, 
indelad i sex delområden. Det presenteras en tabell under varje delområde som består av 
enkätfrågor som kopplas till det specifika området. Empiridelen presenteras inte i den 
ordning som frågorna var ställda utan utgår från teoriramens disposition. Frågorna 
ställdes i annan ordning vid enkätens genomförande för att anpassas efter 
komplexiteten, vilket vi tror förenklade för respondenterna. I tabellerna visas frågornas 
minimum- och maximumvärde, medianen, medelvärde för varje storleksgrupp, men 
även totalt medelvärde och standardavvikelse. Sedan kommer en analys av respektive 
styrmodell. Det bör poängteras att Simons styrmodell används som ett ramverk för att 
utröna hur den strategiska styrningen fungerar. I telefonenkäten deltog totalt 52 
respondenter, varav 26 tillhörde de stora småföretagen med 30-49 anställda och 26 
tillhörde de mindre medelstora företagen med 50-100 anställda. Respondenterna bestod 
av medlemmar ur ledningsgruppen eller ekonomichefer på företagen, om företagen inte 
själva hänvisade till någon annan. De öppna frågorna presenterades inte eftersom de var 
svårpresenterade och avsåg endast att används som analysbakgrund. 
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Två svarsskalor har använts i enkäten. I frågorna 4-27 definierades svar som har ett 
medelvärde mellan 1 till 2.5 anser vi att respondenterna inte håller med påståendet. 
Medelvärden mellan 2.5 till 3.5 anser vi som att respondenterna är osäkra och 
medelvärden mellan 3.5 till 5.0 instämmer respondenterna i påståendena anser vi. 
Frågorna 2-3 har valt att inte definieras utförigt eftersom dessa inte utgjorde grund för 
den empiriska analysen utan dessa frågor används i sambandsanalyserna.  Faktorer som 
är gråmarkerade i samma ton hänger ihop inom de olika styrmodellerna, vilket har 
framkommit genom en faktoranalys. I faktoranalysen slogs faktorer ihop för att kunna 
visa på starkare samband. Faktorer kan slås ihop när de används på ungefär samma sätt. 
Faktoranalysen ger bara inledande indikatorer och mer utförligare analyser har därför 
använts vid korrelations- och regressionsanalyserna.  

4.2.1 Prestationer 
 
I tabell 4.1 kan det utläsas att både småföretagen och de medelstora företagen anser att 
deras lönsamhet, marknadsandel, kundtillfredsställelse och tillväxt har förbättrats sedan 
kalenderåret 2003. Detta i jämförelse med nuläget och mot konkurrenterna. 
 
 
Tabell 4.1 Prestationer 
 
    Min Median Max Medelv. Std.  Medelv.  Medelv. 
            Av. småftg ms ftg 
2. Betraktande nuläget och i jämförelse med          
  konkurrenterna är:         
a. Företagets lönsamhet 2 3 5 3.52 0.90 3.38 3.65 
b. Företagets marknadsandel 1 3 5 3.42 1.13 3.31 3.54 

c. 
Företagets nivå när det gäller 
kundtillfredsställelse  3 4 5 3.90 0.50 3.92 3.88 

d. Företagets tillväxt i försäljningsvolym 1 3 5 3.38 0.91 3.23 3.54 
           
3. Betrakta kalenderåret 2003 och i jämförelse          
  med konkurrenterna var:         
a. Företagets lönsamhet 1 3 5 3.10 1.11 3.23 2.96 
b. Företagets marknadsandel 1 3 5 3.19 1.05 3.23 3.15 

c. 
Företagets nivå när det gäller 
kundtillfredsställelse  2 4 5 3.77 0.73 3.81 3.73 

d. Företagets tillväxt i försäljningsvolym 1 3 5 3.06 1.07 3.15 2.96 
 
1=Mycket under genomsnitt, 2=Under genomsnitt, 3=Omkring genomsnitt, 4=Över genomsnitt, 5=Mycker över 
genomsnitt 
 

4.2.2 Värderingsstyrmodell 
 
Den värderingsskapande delen av den strategiska styrningen har vi valt att kalla 
värderingsstyrmodellen. I tabell 4.2 kan det utläsas att företagen instämmer i att alla 
medarbetare vet vilket vision och affärsidé företaget har. Vidare är det lika vanligt att 
företagskulturen speglar medarbetarnas dagliga arbete. Båda dessa är vanliga oberoende 
av företagsstorleken. Företagen hävdar däremot att medarbetarna inte är lika väl 
införstådda i företagets strategi som till exempel i förståelsen för vision och affärsidé, 
men faktorn är ändå vanlig. Oberoende av företagsstorlek instämmer företagen att deras 
medarbetare delar deras grundläggande värderingar. Denna styrmodell är till synes 
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betydelsefull då den har genomgående hög median och medelvärde, vidare är det inte 
någon stor skillnad mellan företagsstorlekarna. 
 
 
Tabell 4.2 Värderingsstyrmodell 
 
    Min Median Max Medelv. Std.  Medelv.  Medelv. 
            Av. småftg ms ftg 
20. Alla medarbetare vet vilken vision och  2 4 5 4.23 0.81 4.12 4.35 
  affärsidé företaget har.         
21. Företagskulturen påverkar medarbetarna  3 4 5 4.25 0.59 4.27 4.23 
  i deras dagliga arbete.         
22 Medarbetarna är väl införstådda i  2 4 5 3.87 0.74 3.88 3.85 
  företagets strategi.          
23. Våra medarbetare delar de grundläggande 1 4 5 3.79 0.85 3.77 3.81 
  värderingarna som företaget står för.               

 
1=Tar klart avstånd från, 2=Tar delvis avstånd från, 3=Osäker/Vet ej, 4=Instämmer delvis, 5=Instämmer helt 
 
 
Att denna styrmodell är betydelsefull för datakonsultföretag kan bero på att ledare i 
företagen vill få medarbetarna att känna sig delaktiga och få en förståelse för företagets 
syfte. Värderingsstyrmodellen kan också vara ett underlag för att motivera 
medarbetarna (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Enligt Simons (1995b) kan dessa delar 
om de är bra implementerade motivera medarbetarna till att hitta nya lösningar för att 
skapa värde för kunderna. Enligt Ewing & Samuelson (1998) kan företagskulturen 
också motivera medarbetarna till bra prestationer. 
 
Fråga 20, 21 och 22 kunde slås ihop till en faktor vilket vi lät kalla värderingsstyrning. 
Däremot verkar det inte som att företag med stark värderingsstyrning automatiskt har 
medarbetare som delar företagets värderingar, eftersom fråga 23 inte kunde kopplas 
ihop med resterande värderingsfrågor i faktoranalysen. Ewing & Samuelson (1998) 
menar att det är viktigt att bemanna företaget med människor som skapar en önskad 
kultur och miljö så att medarbetarna motiveras till bra prestationer. Enligt Kimura & 
Mourdoukoutas (2000) och Cusumanos (1997) kommer de andra styrmodellerna att 
förstärkas om företaget har värderingar som delas av alla i företaget. Det verkar till 
synes vanligt att värderingar delas av alla i företaget och ändå har de företag som 
trycker på värderingsstyrning inte lyckats att få medarbetare som delar dessa 
värderingar. Detta tror vi kan bero på att det är mycket svårt att redan i 
rekryteringsfasen se om personer delar företagets värderingar. Ännu svårare är det att få 
personer att ändra värderingar. En annan anledning kan vara att det är viktigare att ha 
medarbetare i företaget som förstår företagets vilja och syfte, än att ha samma 
värderingar som företaget. Enligt Simons (1995b) ska den värdeskapande styrmodellen 
inspirera, motivera och guida medarbetarna att hitta nya lösningar för att skapa värde för 
kunderna. Men som ovan sagt menar Kimura & Mourdoukoutas (2000) och Cusumanos 
(1997) att genom starka värderingar som delas av alla medarbetare i företaget kommer 
de andra styrmodellerna att förstärkas. Det kan ju då diskuteras om balansen mellan de 
olika styrmodellerna blir lidande eftersom företagens medarbetare inte behöver dela de 
gemensamma värderingarna som företagen står för. Ax, Johansson & Kullvén (2002) 
menar att bara visioner och affärsidéer för sig kan fungera för att inspirera, motivera och 
guida medarbetarna. 
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4.2.3 Gränsskapande styrmodell 
 
I det som vi har tolkat som den gränsskapande delen av den strategiska styrningen, kan 
det ses i tabell 4.3 att företagen är osäkra om klara regler om vad medarbetarna inte får 
göra förmedlas ut. Vidare syns det att klara direktiv inom vilka områden medarbetarna 
inte får ta egna initiativ är lika osäkra faktorer hos både de små- och medelstora 
företagen. Om regler bryts blir det allvarligare konsekvenser hos de medelstora 
företagen än hos småföretagen. Företagen instämmer i att tydliga avgränsningar 
förmedlas ut till medarbetarna, men det är vanligare hos småföretagen. Generellt i denna 
modell kan slutsatsen dras att gränser är mindre betydelsefull än den värdeskapande 
styrmodellen, när vi ser till medianen och medelvärdet. 
 
 
Tabell 4.3 Gränsskapande styrmodell 
 
    Min Median Max Medelv. Std.  Medelv.  Medelv. 
            Av. småftg ms ftg 
9. Det förmedlas ut klara regler om vad  1 3 5 3.29 1.24 3.38 3.19 
  medarbetarna absolut inte får göra.          
10. Inom företaget finns det klara direktiv  1 2 5 2.69 1.34 2.69 2.69 
  om i vilka områden medarbetarna          
 inte får ta egna initiativ.        
11. Om regler bryts blir det allvarliga konse- 1 3 5 2.88 1.11 2.81 2.96 
  kvenser för den som brutit mot regeln.         
12. Tydliga avgränsningar om företagets  1 4 5 3.56 1.04 3.62 3.50 
  strategiska målgrupp och marknads-         
  segment förmedlas ut till medarbetarna.                

 
1=Tar klart avstånd från, 2=Tar delvis avstånd från, 3=Osäker/Vet ej, 4=Instämmer delvis, 5=Instämmer helt 
 
 
I denna grupp fick frågorna 9 och 12 högst medelvärde. Att det ska finnas tydliga 
avgränsningar och klara regler är enligt Kimura & Mourdoukoutas (2000) viktigt för att 
skapa riktlinjer för hur medarbetarna får agera, bidra och använda sin kreativitet för att 
öka företagens konkurrensfördelar. Simons (1995b) menar att syftet med gränser är att 
kommunicera ut till medarbetarna vilka strategiska områden som de ska verka inom för 
att ledarna ska få kontroll över företagets konkurrensposition (Simons, 2000). En 
anledning till att denna modell ansågs vara av mindre betydelse för företagen kan vara 
att medarbetarna är av stor betydelse för företagen och att de därför får ”fria händer” att 
agera. Det kan ha blivit så genom att det inom datakonsultbranschen inte finns några 
strukturerade system som klart och tydligt anger vilka förutsättningar och ramar som 
gäller för beslut (Ewing & Samuelson, 1998). 
 
Den faktor som vi kommer att benämna gränsskapande styrning är en sammanslagning 
av frågorna 9,10 och 11. Fråga 12 tror vi är mer abstrakt och svårare att förmedla ut till 
medarbetarna eftersom branschen präglas av hög strategisk osäkerhet (Carlbom, 2003) 
och det kan vara därför denna fråga inte hörde ihop med de andra i faktoranalysen. 
Ewing & Samuelson (1998) menar att många företag försöker skapa strukturerade 
system som klart och tydligt anger vilka förutsättningar och ramar som gäller för beslut. 
Detta kan dock vara svårt i en bransch som har hög strategisk osäkerhet. Enligt Simons 
(1995b) är ett problem för företagen att det ofta finns för många möjligheter, men om 
företagen kan begränsa sig vart de ska konkurrera kan det ge företagen kontroll över 
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deras konkurrensposition. Detta kan enligt Merchant (1985) ge önskvärda prestationer 
och ett godtagbart beteende från medarbetarna. 

4.2.4 Diagnostisk styrmodell 
 
Under det som vi definierat som den diagnostiska delen av den strategiska styrningen, 
kan det ses i tabell 4.4 att användandet av nyckeltal är ett viktigt styrmedel. Nyckeltal är 
viktigare i de medelstora företagen än i småföretagen, medan ickefinansiella nyckeltal 
används i större utsträckning i småföretagen än i de medelstora företagen. Vidare kan 
det utläsas att budgetframtagning generellt är en viktig aktivitet och det är bara 
marginellt som det är viktigare i de medelstora företagen. Budgetuppföljning är ett 
viktigt styrmedel generellt, men det är viktigare med uppföljningen i de medelstora 
företagen. I den diagnostiska styrmodellen syns det totalt att den är viktig genom en hög 
median för alla respondenter. 
 
 
Tabell 4.4 Diagnostisk styrmodell 
 
    Min Median Max Medelv. Std.  Medelv.  Medelv. 
            Av. småftg ms ftg 
4. På detta företag används nyckeltal som ett  1 4 5 3.58 1.29 3.19 3.96 
  viktigt styrmedel.         
5. Icke finansiella nyckeltal är många i  1 3 5 2.88 1.15 3.00 2.77 
  förhållande till finansiella nyckeltal.         
6. Budgetframtagning är en viktig aktivitet. 1 4 5 3.83 1.25 3.81 3.85 
7. Budgetuppföljning är ett viktigt styrmedel. 1 4 5 3.96 1.19 3.88 4.04 

 
1=Tar klart avstånd från, 2=Tar delvis avstånd från, 3=Osäker/Vet ej, 4=Instämmer delvis, 5=Instämmer helt 
 
 
Både finansiella nyckeltal och budget som en aktivitet och ett styrmedel är viktigt. Detta 
kan enligt Kumura & Mourdoukoutas (2000) bero på att företagen vill ha kontroll och 
övervakning över medarbetarna för att se om de uppnår de uppsatta målen. Vidare 
menar Ewing & Samuelson (1998) att styrning inte bara handlar om att styra resurser 
utan att också att styra de relationer som finns i företaget. Simons (1995b) menar att den 
typ av styrning är viktig när kvalité och säkerhet är av stor vikt. I telefonenkäten 
framkom det att många av företagen ansåg kvalité som viktigast eftersom de erbjuder 
konsulttjänster. Simons (1995b) menar också att denna styrmodell används för att dels 
få stabilitet och att nå på förhand uppsatta mål och dels för att motivera medarbetarna. 
Det framkom vidare i telefonenkäten att olika sorters belöningssystem är vanligt 
förekommande hos företagen.  
 
Det fanns två starka samvariationer som kunde utläsas från faktoranalysen, fråga 4 och 
5 som vi kommer kalla diagnostisk nyckeltal. Fråga 6 och 7 kunde också slås ihop till 
en gemensam faktor som kommer att kallas diagnostisk budget. Genom att använda sig 
av diagnostisk styrning uppnår företagen kontroll, effektivitet (Kimura & 
Mourdoukoutas, 2000) och får en uppfattning om vart företaget befinner sig (Ewing & 
Samuelson, 1998). För att uppnå detta använder sig företagen av budget, men 
användningen av budget verkar inte vara direkt knuten till användningen av nyckeltal. 
Simons (1995b) menar att den diagnostiska styrmodellen kan mäta olika saker, bland 
annat mäter den en prestation i en viss process, jämför befintlig data med nuvarande 
data och ändrar avvikelser. Enligt Kimura & Mourdoukoutas (2000) bedöms dessa 
mätningar utifrån uppsatta mål av medarbetarnas prestationsförmåga. Detta kan vara 
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anledningen till att budget och nyckeltal inte hör ihop. Att budget används för att mäta, 
jämföra och motivera medarbetarna, medan nyckeltal används för att mäta en prestation 
i en viss process.  
 
Storleksmässig skillnad 
 
Med en signifikansnivå på 3 procent kan det ses en skillnad mellan företagens storlek 
och användandet av nyckeltal som ett viktigt styrmedel. Det är mer betydelsefullt för de 
större företagen att använda sig av nyckeltal som ett styrmedel, än för de mindre 
företagen. Detta kan bero på att företag med fler antal medarbetare, mer påträngande 
måste försöka uppnå en kontroll genom styrning än de mindre företagen som lättare kan 
ha en överskådlig kontroll över medarbetarna. Ett bra sätt för de större företagen att 
utöva denna kontroll är genom olika prestationsmått som till exempel nyckeltal. Enligt 
Anthony & Govindarajan (2003) används dessa kontroller av ledare i företagen för att 
försäkra sig om att medarbetarna implementerar företagens strategier rätt. Vidare menar 
Ewing & Samuelson (1998) att det handlar inte bara om att styra resurser utan också att 
styra relationer som finns i företagen. Detta kan företagen göra exempelvis genom 
nyckeltal. Simons (1995b) menar att den diagnostiska styrmodellen används för att få 
stabilitet, uppnå uppsatta mål och för att motivera medarbetarna. Vidare menar Simons 
(1995b) att det är viktigt att prestationsmått och den diagnostiska styrningen anpassas 
efter företagens strategi. Kimura & Mourdoukoutas (2000) säger att modellen förbättrar 
medarbetarnas kunskap och förmåga, men tenderar att hämma deras initiativtagande. 
Detta kan negativt påverka företagen genom att medarbetarna tar mindre egna initiativ 
och inte arbetar för att upptäcka konkurrensfördelar. Frow, Marginson & Ogden (2005) 
menar att för att företagen ska uppnå en ökad lönsamhet är det vikigt för företagen att ha 
en fungerande styrning som gynnar helheten i företagen. 

4.2.5 Interaktiv styrmodell 
 
I tabell 4.5 som vi tolkat som den interaktiva delen av den strategiska styrningen kan 
några slutsatser dras. Bland annat syns det att företagen är osäkra i vilket utsträckning 
de får del av regelbunden strategisk viktig information från källor som konkurrenterna 
inte har samma tillgång till. Vidare kan det ses att ledningen i både småföretagen och de 
medelstora företagen uppmuntrar medarbetare att förmedla strategisk viktig information 
genom regelbunden dialog. Här är median så hög som fyra utav fem. Företagen 
instämmer i att medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamheten i både 
småföretagen och de medelstora företagen. Medarbetarnas möjlighet till personlig 
utveckling är stor i båda företagsstorlekarna. Företagen är osäkra kring användandet av 
budgetinformation för att ifrågasätta och debattera beslut och handlingar. Den 
interaktiva styrmodellen anses vara betydelsefull, vilket syns genom den höga medianen 
och medelvärdet. 
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Tabell 4.5 Interaktiv styrmodell 
 
    Min Median Max Medelv. Std.  Medelv.  Medelv. 
            Av. småftg ms ftg 
14. Vi får regelbundet strategisk viktig  1 3 5 2.65 0.95 2.69 2.62 
  information från källor som våra          
  konkurrenter inte har samma tillgång till.         
15. Ledningen uppmuntrar medarbetare att  2 4 5 3.88 0.92 3.85 3.92 
  förmedla strategisk viktig information          
  genom regelbunden dialog.         
16. Medarbetarna ges återkommande  2 4 5 3.96 0.82 4.00 3.92 
  möjlighet att påverka verksamheten.         
17. Medarbetarna ges återkommande  2 4 5 4.12 0.65 4.12 4.12 
  möjlighet till personlig utveckling inom          
  företagets affärsområde.         
18. I det här företaget används  1 3 5 3.19 1.21 3.12 3.27 
  budgetinformation för att ifrågasätta och          
  debattera aktuella beslut och handlingar.               

 
1=Tar klart avstånd från, 2=Tar delvis avstånd från, 3=Osäker/Vet ej, 4=Instämmer delvis, 5=Instämmer helt 
 
 
Speciellt tre frågor fick höga värden, fråga 15 till 17. En anledning till att dessa anses 
som betydelsefulla kan vara branschen. I datakonsultföretag är det medarbetarna som 
har kompetensen och det är då viktigt att medarbetarna kan påverka och utvecklas i 
företaget om de ska stanna kvar. Personalomkostnaderna i denna bransch är större per 
anställd än generellt bland svenska företag (SCB, 2005), vilket indikerar medarbetarnas 
betydelse. Simons (1995b) menar att genom en regelbunden dialog med medarbetarna 
kan ledare i företag motivera medarbetarna att påverka verksamheten genom att till 
exempel uppmuntra medarbetarna att förmedla strategisk viktig information. Detta kan 
enligt Ewing & Samuelson (1998) ske genom olika sorters informationssystem, där 
idéer, tankar och problem kan diskuteras och ventileras. Genom en sökande och lärande 
organisation där medarbetare och ledare tillsammans jobbar för att upptäcka möjligheter 
och hot, skapas konkurrenskraft (Simons 1995b). 
 
Den faktor vi lät kalla interaktiv styrning skapades genom att slå ihop fråga 15,16 och 
17. Fråga 14 kunde inte sätta ihop med ovanstående frågor vilket vi tror beror på att 
företagen inte har samma möjlighet att hitta källor med strategisk viktig information 
som konkurrenterna inte har samma tillgång till. Detta kan vara anledningen till att 
företagen satsar på medarbetarna eftersom andra källor är svåra att få tillgång till och 
därför kan företagen istället utifrån medarbetarna utveckla en konkurrenskraftig strategi. 

4.2.6 Strategi 
 
Vi vill i tabell 4.6 se om den strategiska styrningen genom Simons styrmodell kan 
balansera de olika ovanstående styrmodellerna. Enligt Simons (1995a) är det viktigt att 
skapa en balans mellan hushållning av resurser och värdeskapande i en organisation. 
Det är därför av intresse att se om det är viktigare för företagen att vara resurssnål än att 
skapa värde för kunderna. Vad som kan utläsas i tabellen är att det är viktigare för de 
medelstora företagen att vara resurssnåla än för småföretagen. Vidare kan det utläsas att 
det är viktigare att skapa värde för kunderna i båda företagsstorlekarna än att vara 
resurssnål. Detta resultat kan antyda att det finns en viss obalans mellan de olika 
styrmodellerna och detta utreds utförligare nedan. 
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Tabell 4.6 Strategi 
 
    Min Median Max Medelv. Std.  Medelv.  Medelv. 
            Av. småftg ms ftg 
25. I det här företaget är det viktigt att vara 1 3 5 3.19 1.05 2.88 3.50 
  så resurssnåla som möjligt så vi kan ge         
  kunderna så bra priser som möjligt.         
26. I det här företaget är det viktigt att skapa  4 5 5 4.65 0.48 4.58 4.73 
  så mycket värde som möjligt så vi kan ge         
  kunderna de bästa produkterna.         
27. Det är viktigare att vara resurssnål 1 2 4 2.02 1.00 1.92 2.12 
  än att skapa värde.               

 
1=Tar klart avstånd från, 2=Tar delvis avstånd från, 3=Osäker/Vet ej, 4=Instämmer delvis, 5=Instämmer helt 
 
 
Totalt är det viktigare att skapa värde än att vara resurssnål. En anledning till detta kan 
vara branschen, att det för datakonsultföretag är viktigt att skapa värde för deras kunder, 
eftersom företagen tillhandahåller en tjänst och vill få återkommande kunder. Simons 
(2000) menar att styrkan i styrmodellen ligger i hur varje del kompletterar varandra när 
de används tillsammans. Genom att skapa en balans mellan delarna skapas en spänning 
mellan förutsägbara mål och möjlighetssökande, vilket är en nödvändighet för att uppnå 
en kontrollerad vinsttillväxt. Detta instämmer Ewing & Samuelson (1998) i och 
tillägger att balansen mellan måluppfyllelse på kort och lång sikt gör att den långsiktiga 
måluppfyllelsen maximeras. Denna studie visar på att värdeskapande är viktigare för de 
undersökta företagen vilket kan indikera på en obalans mellan de olika styrmodellerna, 
men samtidigt visar studien att den diagnostiska styrningen är viktig för dessa företag. 
En slutsats av detta är att företagen är serviceinriktade och vill skapa värde för kunderna 
för att kunna konkurrera på marknaden, medan diagnostisk styrning används för att 
motivera och göra medarbetarna medvetna om utgifter och kostnader. Detta i sig skapar 
en balans mellan hushållning av resurser och värdeskapande. 
 
Storleksmässig skillnad 
 
En skillnad som framkommit är att de större företagen anser att det är viktigare att vara 
så resurssnåla som möjligt för att kunna ge kunderna så bra priser som möjligt och detta 
med en signifikansnivå på 3.3 procent. Anledningen till detta kan vara liknande den 
ovan diskuterade. De större företagen har ett större behov av att övervaka utgifter och 
kostnader och gör det genom nyckeltal. Detta ökar medvetenheten för företagens 
resurser och motiverar medarbetarna att i möjligaste mån försöka minska kostnaderna. 
Enligt Ewing & Samuelson (1998) är det viktigt att ledarnas ambitioner vad gäller 
företagets utveckling inte hämmar medarbetarna utan ger dem möjlighet till utveckling. 
Simons (1995b) menar att hans styrmodell på lång sikt ska öka lönsamheten genom att 
förbättra den inre och yttre effektiviteten i företag. Där Simons (1995b) menar att den 
yttre effektiviteten handlar om målöverensstämmelse och Ewing & Samuelson (1998) 
menar att den inre effektiviteten handlar om att skapa stabilitet, verkställa planer och 
aktiviteter.  Fastän de större företagen visar på betydelsen av att vara resurssnåla, så är 
det ändå viktigare för dem att skapa värde för kunderna. Att de större företagen är 
medvetna om företagets intäkter och kostnader tror vi leder till en ökad lönsamhet. De 
större företagen jobbar dels för att uppnå kundtillfredsställelse och dels för att till ett bra 
pris leverera kvalitativa tjänster. 
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4.3 Faktorer som kan förklara samband 
 
I tabell 4.7 visas korrelationen mellan de 11 studerade faktorerna. Styrmodellerna är 
sammanslagna genom faktoranalysen som gjordes ovan, där återfinns också vilka frågor 
som ingår i varje styrmodell. För att läsaren ska kunna bilda sin egen uppfattning kan 
matrisen urskilja samband med en signifikansnivå mellan 0 till 10 procent. 
Signifikansnivån är sannolikheten (p) att slumpen inverkat på resultatet. 
 
 
Tabell 4.7 Korrelationsmatris 
 
    _   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    X б                     
1 Stor 1.5 0.5 1                   
2 Löns 3.52 0.90 0.15 1                 
3 Mark 3.42 1.13 0.10 0.21 1               
4 Kund 3.9 0.50 -0.04 0.03 0.00 1             
5 Tillv 3.38 0.91 0.17 0.45*** 0.13 0.26* 1           
6 Rt 3 1.41 0.00 0.34** -0.27* 0.14 0.15 1         
7 Värd 4.11 0.55 0.05 -0.06 0.30** 0.23* 0.30** -0.21 1       
8 Gräns 2.95 1.05 -0.01 -0.00 0.03 -0.30** -0.04 -0.35** 0.07 1     
9 D.bud 3.89 1.17 0.04 0.37** 0.13 -0.05 0.26* 0.14 0.04 0.24 1   

10 D.ny 3.2 1.03 0.13 0.07 0.06 0.20 0.30** 0.17 0.43*** 0.16 0.23* 1 
11 Intera 3.98 0.64 0.00 -0.01 0.31** 0.35** 0.28** -0.05 0.48*** 0.20 0.12 0.36***
 _             
 X = medelvärde, б = standardavvikelse        
 *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01          
 
 
I tabell 4.8 visas samband mellan beroende variabler (lönsamhet, marknadsandel, 
kundtillfredsställelse, tillväxt och Rt) och oberoende variabler (värdeskapande 
styrmodell, gränsskapande styrmodell, diagnostisk budget, diagnostisk nyckeltal och 
interaktiv styrmodell). Vi har endast valt att analysera modeller där signifikansnivån är 
10 procent eller bättre, men i vissa fall diskuteras även faktorer som inte hade något 
signifikant samband och detta för att förklara varför de samband som vi trodde fanns 
inte existerade. Vi har i denna tabell valt att presentera alla regressionsanalyser för att 
läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Stjärnorna för de beroende variablerna 
står för signifikansnivån för hela modellen, medan stjärnorna under de oberoende 
variablerna står för varje enskild variabels signifikansnivå. 
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Tabell 4.8 Regressionsmatris 
 

  Värde.st Gräns.st D. budg. D. nyckel. Intera 
Lönsamhet nu* -0.012 -0.08 0.303*** ej medtagen -0.14 
Lönsamhet 2003 0.281 -0.173 0.330** -0.146 -0.059 
Rt nu*** -0.909** -0.556*** 0.209 0.418** 0.156 
Marknadsandel nu 0.524 -0.057 0.137 -0.178 0.419 
Marknadsandel 2003  0.475 -0.092 0.119 -0.253 0.123 
Kundtillf nu*** 0.039 -0.181*** -0.012 0.048 0.286** 
Kundtillf 2003*** 0.012 -0.263*** 0.061 -0.073 0.534*** 
Tillväxt nu* 0.26 -0.134 0.186* 0.125 0.22 
Tillväxt 2003** 0.453 -0.116 0.4*** 0.073 -0.131 
      
*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01     

 

4.3.1 Analys av samband 
 
Värderingsstyrmodell 
 
Den undersökta branschen präglas av hög strategisk osäkerhet (Carlbom, 2003), vilket 
ökar möjlighetsutrymmet för företagen. Värderingsstyrmodellen blir därför viktigt för 
dessa företag som enligt Simons (1995b) används för att hitta lösningar för att skapa 
värde för kunder vilket på lång sikt stärker lönsamheten. Ax, Johansson & Kullvén 
(2002) menar att den värdeskapande modellen kan användas som ett underlag för 
motivation, vilket borde ha en positiv effekt på lönsamheten. En bra 
värderingsstyrmodell sägs förstärka de övriga styrmodellerna (Simons, 2000). Detta 
skulle innebära att om någon av styrmodellerna har en positiv inverkan på lönsamheten, 
givet att ingen styrmodell har en negativ inverkan, borde det finnas ett positivt samband 
mellan värderingsstyrmodellen och lönsamhet. Denna studie kan dock inte visa på några 
signifikanta samband mellan dessa variabler. Ewing & Samuelson (1998) menar att 
företagen måste skapa en kultur som passar den miljö och strategi företaget har. Att vi 
inte har hittat något signifikant samband mellan lönsamhet och värderingsstyrmodellen 
kan bero på att de företag som har starka värderingar och visioner som delas av alla i 
företaget, inte har anpassat dessa efter den miljö företaget befinner sig i. 
 
Värderingsstyrmodellen verkar ha en stark negativ inverkan på Rt, med en 
signifikansnivå på 2,3 procent. Värderingsstyrmodellens viktigaste del är att motivera 
individer att hitta nya lösningar för att skapa värde för kunder (Simons, 1995b). Att hitta 
nya lösningar kan ofta bidra till stora kostnader som på kort sikt försvagar Rt. Vår 
mätning baseras på nuvarande styrning och Rt för år 2004. Vi tror därför att 
värderingsstyrmodellen på lång sikt ändå kan bidra till ett bättre Rt, eftersom företagen 
som hittar nya sätt att skapa värde för kunderna får ta del av avkastningen i framtiden. 
Detta antagande stärks också av Simons (2000). Värderingsstyrmodellen är knuten till 
att skapa värde för kunden och genom en stark värdeskapande styrmodell kommer 
företagen att få en särprägel.  
 
Gränsskapande styrmodell 
 
Simons (1995b) menar att den gränsskapande styrningen tillåter maximal flexibilitet 
och kreativitet eftersom ledningen då kan delegera ner ansvaret i organisationen. 
Flexibilitet torde vara av stor vikt i denna bransch då den strategiska osäkerheten får ses 
som stor (Carlbom, 2003). Kimura & Mourdoukoutas (2000) menar att den 
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operationella effektiviteten förbättras vid tillämpning av den gränsskapande styrningen 
eftersom möjlighetssökande då sker inom ett mer begränsat område. Den gränsskapande 
styrningen borde därför ha positiv inverkan på lönsamheten. Denna studie har dock inte 
kunnat visa på något sådant samband. Detta kan bero på att det finns ett flertal 
möjligheter i denna bransch och det är då svårt för företagen att vet var de inte ska söka 
möjligheterna. 
 
Gränsskapande styrning har en negativ inverkan på Rt fastän Kimura & Mourdoukoutas 
(2000) menar att denna modell ska öka kreativiteten och effektiviteten. Denna negativa 
inverkan kan bekräftas med en signifikansnivå på över 1 procent. Vi tror detta kan bero 
på att företagen använder denna modell fel. Snarare än att sätta gränser för vart 
medarbetarna inte ska söka möjligheter sätter de gränser för uppförande. Det var många 
av företagen som angav att den viktigaste regeln på deras företag var korrekt 
uppförande mot kund och medarbetare. Istället för att effektivisera genom att sätta 
gränser för möjlighetssökandet och därmed kunna delegera ansvar verkar företagen sätta 
gränser för uppförande. Det skapar alltså snarare hierarki än en platt och snabb 
organisation. Den gränsskapande styrningen minskar kundtillfredsställelsen, med en 
signifikansnivå på 0,6 procent. Denna styrmodell torde effektivisera möjlighetssökandet 
(Simons, 1995b), men vi tror att företagen sätter begränsningarna på fel ställe. 
Medarbetarna får helt enkelt inte söka möjligheter där det faktiskt finns möjligheter att 
hämta. I branscher med speciellt hög strategisk osäkerhet tror vi det är svårt att begränsa 
möjlighetssökande på rätt ställe, eftersom företagen aldrig vet var nästa möjlighet dyker 
upp. 
 
Diagnostisk styrmodell 
 
Den diagnostiska styrmodellen används bland annat för att nå på förhand uppsatta mål. 
Kimura & Mourdoukoutas (2000) och Simons (1995b) menar att detta motiverar 
medarbetarna till att prestera bättre och därmed stärker den operationella effektiviteten. 
Vår studie bekräftar deras påstående då det finns ett starkt positivt samband mellan 
lönsamhet och den diagnostiska budgetstyrningen, med en signifikansnivå på 0,7 
procent. Det betyder att företagen som i större utsträckning använder sig av budget 
troligen kommer att uppnå en högre lönsamhet. Genom att använda sig av budget och 
jämföra detta med verkligt utfall ger det möjlighet att mäta av var företaget befinner sig, 
men även dess färdriktning (Ewing & Samuelson). Detta ger starka indikationer på vad 
företagen gör rätt och vad företagen gör fel. Genom att på detta sätt få feedback på olika 
ageranden kan företagen uppnå en hög lönsamhet tror vi. Företagen kan då i ett tidigt 
stadium utvärdera agerande och därmed fatta beslut som kommer att föra företagen 
framåt. Däremot kunde studien inte visa på något samband mellan användningen av 
nyckeltal och lönsamhet. Anledningen till detta kan vara svårigheten att utforma 
välfungerande nyckeltal. Enligt Simons (1995b) ska bra mätvariabler vara heltäckande, 
baseras på fakta, vara mottagliga och påverkbara av individen. Att uppnå alla dessa 
kriterier kan vara svårt speciellt då tjänsteföretag ofta inte kan mäta i fysiska termer, 
men budget är däremot en väl använd metod även för tjänsteföretag som är lättare att 
förstå än nyckeltal. 
 
Regressionen visar på att användningen av nyckeltal ökar företagens Rt, med en 
signifikansnivå på 3,9 procent. Kimura & Mourdoukoutas (2000) menar att företagen 
uppnår en högre kontroll genom att använda sig av den diagnostiska styrmodellen. 
Användningen av nyckeltal ger kontroll över framförallt företagens output, men även 
över processer och input (Simons, 1995b). Detta tror vi är avgörande för att kunna 
bibehålla en hög lönsamhet. I företag utan kontroll på output tenderar individens mål att 
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gå före företagets mål (Simons, 1995b). Det kan vara svårt att ta fram bra nyckeltal 
(Simons, 1995b), men om företagen lyckas med detta tror vi att det motiverar 
medarbetarna i större utsträckning än vad budget gör, eftersom nyckeltalen ofta blir mer 
individanpassade. 
 
Anthony & Govindarajan (2003) menar att med hjälp av nyckeltal och budget kan 
företagsledningen se om de avsedda strategierna verkligen implementerats. Dessa två 
styrverktyg används också för att nå på förhand uppsatta mål (Simons, 1995b). Det 
visade sig att det fanns positiva samband mellan diagnostisk budget och tillväxt. 
Signifikansnivån för diagnos budget var bättre än 10 procent. Detta kan bero på att de 
företag som har stark diagnostisk budgetstyrning verkligen ser till att deras strategier 
implementeras. Det kan även vara så att dessa företag har uppsatta mål kring just 
tillväxt och därmed blir mer målinriktade på att ta till sig marknadsandelar. 
 
Interaktiv styrmodell 
 
Enligt Simons (2000) blir företag som använder sig av den interaktiva styrmodellen en 
lärande organisation som anpassar sig efter omgivningen. Detta ger möjlighet att skapa 
lönsamhet på långsikt. Hedberg & Jönsson (1978) menar att företag kan undvika kriser 
genom att använda sig av den interaktiva styrmodellen, vilket ytterligare styrker tesen 
att denna modell skulle påverka lönsamheten positivt. Denna studie kunde dock inte 
bekräfta en sådan tes. Detta kan bero på att den interaktiva styrmodellen handlar om att 
få medarbetarna att bli delaktiga och ge dem möjlighet att påverka verksamheten och 
utvecklas. Det kan ta lång tid att implementera denna styrmodell och få den att bidra till 
en ökad lönsamhet. Vidare vet vi sedan tidigare att denna bransch är strategisk osäker 
(Carlbom, 2003), vilket kan påverka lönsamheten negativt, eftersom medarbetarna 
måste ta del av ny information under ständig förändring. 
 
Den interaktiva styrmodellen är knuten till att skapa värde för kunden och genom denna 
modell kommer företagen att hitta nya möjligheter och lösningar för att skapa värde för 
kunderna. Ett positivt samband finns också mellan kundtillfredsställelse och den 
interaktiva styrningen, med en signifikansnivå på mer än 5 procent. Vi tror att detta 
beror på att företagen är mer inriktade på möjlighetssökande (Simons, 2000), vilket 
leder till att företagen hittar mer innovativa lösningar som tillfredställer kunden i större 
utsträckning.  
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4.4 Sammanfattande modell 
 
Modellen 4.1 nedan sammanfattar de slutsatser som dragits från analysen. De faktorer 
som syns inom respektive styrmodell är de faktorer som enligt faktoranalysen har ett 
samband.  Pilarna visar de signifikanta samband som studien identifierat. 
 
 

 
Figur 4.1 Sammanfattande modell av analysen 

Värderingsstyrmodell 
Vision 
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Företagskultur 
Strategi 

Diagnostisk styrmodell 
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Klara regler 
Klara direktiv 
Konsekvenser vid regelöverträd. 
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5. SLUTSATSER 
5.1 Hur tillämpar svenska hög kompetenta tjänsteföretag strategisk 
styrning? 
 
Företagen tillämpar de perspektiv som tolkats som strategisk styrning. Företagen 
tillämpar värderingsstyrning där företagen vill få medarbetarna att känna sig delaktiga, 
att få deras förståelse för syftet med företaget och för att motivera dem. Att 
grundläggande värderingar inte fullt ut delas av medarbetarna kan bero på att det är 
svårt för företagen att få individer att ändra sina egna kärnvärderingar. Generellt fick 
den gränsskapande styrmodell lägre värden än de övriga styrmodellerna, vilket kan 
indikera att medarbetarna är av stor betydelse för företagen och får därför ”fria händer” 
att agera. De slutsatser som kan dras från den diagnostiska styrmodellen är att nyckeltal 
används för att mäta en prestation i en viss process, medan budget används för att mäta, 
jämföra och motivera medarbetarna. Det framkom vidare att olika sorters 
belöningssystem är vanligt förekommande hos företagen och dessa är ofta kopplade till 
budgeten. Den interaktiva styrningen är vanlig, vilket kan bero på branschen, att det i 
hög kompetenta tjänsteföretag är medarbetarna som har kompetensen och det är då 
viktigt att medarbetarna kan vara med och påverka och utvecklas i företaget om 
företagen ska få dem att stanna kvar. Detta kan leda till att företagen får en 
konkurrenskraftig position på marknaden. Vi tror vidare att företagen vill få 
återkommande kunder genom att tillhandahålla en tjänst med en hög kvalité. Att 
företagen är serviceinriktade och vill skapa värde för kunderna för att bättre kunna 
konkurrera och detta gör de genom den värdeskapande styrningen. Den diagnostiska 
styrningen används däremot för att motivera och göra medarbetarna medvetna om 
kostnader och utgifter. Därigenom skapas en balans mellan värdeskapande och 
hushållning av resurser. 

5.2. Finns det något samband mellan hög kompetenta 
tjänsteföretags strategiska styrning och dess prestationer? 
 
Inom den värdeskapande styrmodellen finns ett samband, där styrmodellen påverkar Rt 
negativt, men vi tror att på lång sikt kan det ändå bidra till ett bättre Rt. Anledningen till 
detta kan vara att företag som hittar nya sätt att skapa värde för kunderna får ta del av 
avkastningen i framtiden. Två negativa samband hittades till den gränsskapande 
styrmodellen, där både kundtillfredsställelse och Rt hade en negativ inverkan. Detta tror 
vi i båda fallen beror på att företag tillämpar styrmodellen fel, snarare än att sätta 
gränser för vart medarbetarna inte ska söka möjligheter sätter företagen gränser för 
uppförande. Det tror vi skapar en hierarki snarare än en platt och snabb organisation. I 
branscher med speciellt hög strategisk osäkerhet, tror vi det är svårt att begränsa på rätt 
ställe eftersom företagen aldrig vet var nästa möjlighet dyker upp. Vid den diagnostiska 
styrmodellen återfanns två positiva samband. Både nyckeltal och budget verkar för en 
bättre lönsamhet/Rt i företag. Genom dessa styrmedel får företag indikationer på vad de 
gör rätt och fel och kan därmed i ett tidigt stadium fatta de rätta besluten. Det andra 
sambandet är mellan diagnostisk styrning och tillväxt, vilket vi tror beror på att företag 
som har stark diagnostisk styrning verkligen ser till att deras strategier implementeras 
och att uppsatta mål kring tillväxt efterlevs. Inom den interaktiva styrmodellen fann vi 
ett positivt samband med kundtillfredsställelse, vilket vi tror beror på att företag är mer 
inriktade på lösningar som tillfredsställer kunden genom möjlighetssökande.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSIONER 
 
I detta kapital vidareutvecklas resultaten av studien som diskuterats i tidigare kapitel. 
En avslutande diskussion förs kring relevant metodkritik som kan ha påverka studiens 
resultat och även rekommendationer till datakonsultföretagen presenteras. Slutligen ges 
förslag på fortsatt forskning inom området. 
 
De slutsatser som vi kan dra av studien är att företagen tillämpar strategisk styrning 
genom en variation av Simons styrmodeller. Det är i huvudsak inte relaterat till 
företagens storlek. Vidare kan vissa samband mellan företagens strategiska styrning och 
dess prestationer ses. Vi tror att generella slutsatser från denna studie i stort kan 
tillämpas på övriga svenska hög komptenta tjänsteföretag, då struktur och dynamiskt 
omgivning är liknande i dessa företag. Däremot tror vi att generalisering mot 
tillverkande företag är begränsad på grund av att dessa företag har en annan struktur.  
 
Vi rekommenderar att hög kompetenta tjänsteföretagen använder sig av diagnostisk och 
interaktiv styrningen då dessa styrmodeller verkar för bättre lönsamhet, 
kundtillfredsställelse, och tillväxt. Däremot bör företagen vara försiktiga med 
värderingsstyrmodellen och den gränsskapande styrmodellen då dessa tenderar att 
inverka negativt på lönsamhet och kundtillfredsställelse.  
 
6.1 Tips till vidare studie 
 
En intressant påbyggnad till den här studien hade varit en fallstudie som undersöker 
varför faktorer påverkar företags prestationer och om dessa faktorer direkt kan kopplas 
till Simons styrverktyg. Eller finns det andra strategiska styrmodeller som är bättre med 
hänsyn till företags prestationer. 
 
Ett annat tips är en fallstudie som undersöker balansen mellan de fyra styrmodellerna i 
Simons styrmodell och om balansen är nödvändig för att uppnå bra prestationer. Att ha 
ett undersökningsobjekt som tillämpar Simons styrmodell och att i studien försöka 
besvara varför de tillämpar denna styrmodell. 
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Bilaga A - Enkät 

Del A 
1. Antal anställda? 
Svar: 

 
Nu läser jag upp ett antal påståenden. Svara på en skala 5-1 
5. Mycket över genomsnitt 
4. Över genomsnittet 
3. Omkring genomsnittet 
2. Under genomsnittet 
1. Mycket under genomsnittet 
 

2. Betraktande nuläget och i jämförelse med konkurrenterna är 
a) Företagets lönsamhet 
b) Företagets marknadsandel 
c) Företagets nivå när det gäller kundtillfredsställelse  
d) Företagets tillväxt i försäljningsvolym 

 
3. Betrakta kalenderåret 2003 och i jämförelse med konkurrenterna var 

a) Företagets lönsamhet 
b) Företagets marknadsandel 
c) Företagets nivå när det gäller kundtillfredsställelse  
d) Företagets tillväxt i försäljningsvolym 

Del B 
Jag kommer nu att läsa ett antal påståenden. Svara på påståendena med skalan 5-1, där 
Du  
5. Instämmer helt  
4. Instämmer delvis 
3. Osäker/Vet ej 
2. Tar delvis avstånd från  
1. Tar klart avstånd från  

Diagnostiska styrmodellen 
4. På detta företag används nyckeltal som ett viktigt styrmedel. 
5. Icke finansiella nyckeltal är många i förhållande till finansiella nyckeltal. 
6. Budgetframtagning är en viktig aktivitet. 
7. Budgetuppföljning är ett viktigt styrmedel. 

 
En fråga: 

8. Vilket prestationsmått är viktigast i detta företag? 
 Svar: 

Gränsskapande styrmodellen 
9. Det förmedlas ut klara regler om vad medarbetarna absolut inte får göra.  
10. Inom företaget finns det klara direktiv om i vilka områden medarbetarna inte får 

ta egna initiativ. 
11. Om regler bryts blir det allvarliga konsekvenser för den som brutit mot regeln. 
12. Tydliga avgränsningar om företagets strategiska målgrupp och marknads-

segment förmedlas ut till medarbetarna.  



 
En fråga: 

13. Vilken är den viktigaste gränsen/regeln?  
Svar: 

Interaktiva styrmodellen 
14. Vi får regelbundet strategisk viktig information från källor som våra 

konkurrenter inte har samma tillgång till.  
15. Ledningen uppmuntrar medarbetare att förmedla strategisk viktig information 

genom regelbunden dialog.  
16. Medarbetarna ges återkommande möjlighet att påverka verksamheten. 
17. Medarbetarna ges återkommande möjlighet till personlig utveckling inom 

företagets affärsområde. 
18. I det här företaget används budgetinformation för att ifrågasätta och debattera 

aktuella beslut och handlingar. 
 
En fråga: 

19. Hur uppmuntras medarbetarna att vara delaktiga i företagets utveckling? 
Svar: 

Värderingsstyrmodellen 
20. Alla medarbetare vet vilken vision och affärsidé företaget har. 
21. Företagskulturen påverkar medarbetarna i deras dagliga arbete. 
22. Medarbetarna är väl införstådda i företagets strategi.  
23. Våra medarbetare delar de grundläggande värderingarna som företaget står för. 

 
En fråga: 

24. Vilket kommunikationsmedel och/eller aktiviteter används för att förmedla ut 
grundläggande värderingar?  
Svar: 

Strategi 
25. I det här företaget är det viktigt att vara så resurssnåla som möjligt så vi kan ge 

kunderna så bra priser som möjligt. 
26. I det här företaget är det viktigt att skapa så mycket värde som möjligt så vi kan 

ge kunderna de bästa produkterna. 
27. Det är viktigare att vara resurssnål än att skapa värde. 
 
 




