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ABSTRACT 

PURPOSE The purpose of this report is to study the management control 
measures influence on the cooperation between students, university 
and business world. The purpose is pinned down with the following 
research questions: 

- Witch management control measures are used within 
Teknologkåren and the student Section of Industrial and 
management engineering? 

- How does the usage of management control measures within 
Teknologkåren and the student Section of Industrial and 
management engineering influence the cooperation between 
students, university and business world? 

METHODS The research is a case study of Teknologkåren and the student 
Section of Industrial and management engineering. I have used 
interviews and a study of secondary data to collect data. It has been a 
qualitative research where I have focused to get a deeper 
understanding, rather then a spread; of whitch management control 
measures are used and their influence on cooperation. 

CONCLUSIONS Within both organizations there is a usage of both formal and 
informal management control measures. But it has shown that it’s the 
individuals’ commitments and interests that’s affecting which 
activities that are realized and which goals that are set up within the 
organizations. Also it has shown that there is a lack of usage of 
performance measurements. 

The usage of management control measures is affecting the 
cooperation in both a positive and negative manner. An absence of 
substantial sub goals that is controlling the long-term activities and 
promotes a continuous work has been identified. There is 
congruence between the organizations’ and their individuals’ motives 
but at present the individuals’ interests make up the activities and the 
goals, which doesn’t have to be in the organizations interests. 

I think the absence of performance measures is affecting the 
conditions for cooperation in a negative way since when the 
measurement of the outturn is neglected; the work towards it is also 
neglected. 
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SAMMANFATTNING 

SYFTE Syftet med denna rapport är att ur ett studentperspektiv studera 
styrmedlens påverkan på ett samarbete mellan studenter, universitet 
och näringsliv. Syftet preciseras av följande forskningsfrågor: 

- Vilka styrmedel används inom Teknologkåren och Sektionen för 
Industriell ekonomi? 

- Hur påverkar användandet av dessa styrmedel inom 
Teknologkåren och Sektionen för Industriell ekonomi 
möjligheterna till ett samarbete mellan studenter, universitet och 
näringsliv? 

METODER Undersökningen är en fallstudie av Teknologkåren och Sektionen för 
Industriell ekonomi. Datainsamlingen har skett via intervjuer och en 
studie av sekundärdata. Intervjuerna har skett med ordförande och 
vice ordförande på Teknologkåren samt med ordförande på 
Sektionen för Industriell ekonomi. Undersökningen har varit av 
kvalitativ karaktär, där jag valt att försöka få en djupare förståelse, 
hellre än bredd, för vilka styrmedel som används samt dess påverkan 
på ett samarbete. 

SLUTSATS Det som har framkommit med undersökningen är att båda 
organisationerna använder sig av formella och informella styrmedel 
för att påverka medlemmarnas beteende. 

Det har dock visat sig att det är individens engagemang och intresse 
som i stor grad påverkar de aktiviteter som realiseras och de mål som 
sätts upp inom organisationerna. Samt att det inte läggs någon vikt 
vid prestationsmätningen av dessa mål. 

Användningen av styrmedel inom organisationerna påverkar ett 
samarbete mellan studenter, universitet och näringsliv i både positiv 
och negativ bemärkelse. Det identifierades en saknad av konkreta 
delmål som styr verksamheten långsiktigt och som främjar ett 
kontinuerligt arbete. I dagsläget tar sig de aktiva an de aktiviteter som 
de själva intresseras av vilket inte behöver vara det bästa för ett 
effektivt samarbete med näringslivet. 

Avsaknaden av prestationsmätning tror jag försämrar 
förutsättningarna för ett effektivt arbete mot samarbete, då 
mätningen av utfallet på måltal försummas, förbises även arbetet mot 
dem. En överensstämmelse mellan organisationernas och individens 
motiv saknas i många fall inte, men då organisationerna inte har 
tydliga mål för hur arbetet ska bedrivas och då målen utformas efter 
de aktivas egna motiv, sker inte arbetet samstämmigt. 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel behandlar bakgrunden till det valda problemområdet, vilket sedan leder till 
problemdiskussionen som följs av syfte samt de specifika forskningsfrågorna och avgränsningar. 

1.1. BAKGRUND 
I kursen Management integration, M0008N, vid Luleå tekniska universitet (LTU) bedrevs 
våren 2009 ett projektarbete som diskuterade säkerställandet av kompetensförsörjning för 
aktörer i näringslivet. Projektarbetet gjordes som en fallstudie mot ESIS (Elektronik System 
– ett regionalt Innovations System), som är ett samarbetsprojekt och partnerskap mellan 
aktörer inom elektronikbranschen i Norrbotten och Västerbotten. ESIS huvudsakliga mål är 
att främja tillväxten och stärka regionens elektronikindustri samt att öka samarbetet med 
aktuella produktägande företag. ESIS har i dagsläget problem med vikande intresse för 
elektronikbranschen samt för regionen och är i behov av en bredare rekryteringsbas med 
kompetent arbetskraft. Resultatet av studien i kursen M0008N visade att en viktig 
framgångsfaktor för att åtgärda dessa problem är ett samarbete mellan universitet, studenter 
och näringsliv. 

Det bedrivs spridda satsningar i dagsläget på kontakten mellan näringsliv, universitet och 
studenter genom olika företagsevent, arbetsmarknadsdagar och dedikerade projekt, men 
detta kan fortfarande göras bättre. 

Rapporten är en av tre, med bakgrund i samma problem, som skall undersöka samarbetet ur 
tre olika perspektiv, se figur 1. Fokusområdet för denna rapport är studentperspektivet, 
medan de andra två rapporterna undersöker ur näringslivets och universitetets perspektiv. 

 

Figur  1 Figur  över  samarbe t e t  me l lan de  t r e  par t erna ,  där  fokus för  denna rappor t  kommer a t t  l i gga  på 

s tudentperspekt ive t .  

Här kommer 
rapportens 
fokusområde ligga 
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1.2. PROBLEMDISKUSSION 
Tidigare nämnda arbete i kursen M0008N samt utredningen om samarbetets betydelse visar 
att intresset, nyttan och behovet av ett lyckat samarbete finns och att det dessutom finns 
tidigare satsningar i samma riktning (Poikulainen, Solheim, Skogh, Sundqvist, & Bokharaei, 
2009). Studenter, universitet och näringsliv är i ett ömsesidigt beroende av varandra. Så 
förutsättningar för gott samarbete borde finnas, och det finns sannerligen mycket positivt att 
vinna, men fortfarande uttrycks en saknad av ett effektivt samarbete och ett behov av en 
tydlig akutmottagning att vända sig till, för studenter, universitet och näringsliv (ibid). Det 
tycks finnas några underliggande problem som gör att samarbetet inte blomstrar till den grad 
som skulle vara önskvärt. 

Studenterna utbildar sig för att få anställning på arbetsmarknaden och en lämplig egenskap 
på utbildningen är att den är anpassad mot näringslivet. En tidig kontakt med näringslivet 
öppnar upp möjligheterna för studenten att ta sig in på arbetsmarknaden och få en 
anställning som bäst passar till studentens kvalifikationer. Studenterna har också behov av 
sommaranställningar, praktikplatser och företagskontakt under kurser, vilket innebär att en 
tidig och kontinuerlig kontakt är viktig.  

Ett universitet ska enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) bedriva utbildning som vilar på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, det ska även samverka 
med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. God samverkan med det 
omgivande samhället och näringslivet skapar konkurrensfördelar och profilerar universitetet 
mot framtida studenter som medarbetare. 

För näringslivet är det viktigt att generera ett tidigt intresse hos studenterna för att skapa en 
bred rekryteringsbas. Ny kunskap och kompetens är en förutsättning för företagen för att 
överleva och växa. Det kan också innebära möjligheter till verksamhetsutveckling genom 
examensarbeten och andra typer av kunskapstillförsel från studenter. 

Henning och Ekstedt fastslår i en rapport att olika typer av nätverk i samhället är verktyg 
som fått bred acceptans för regional tillväxt och är gynnande för både näringsliv och 
universitet (Henning & Ekstedt, 2004).  Arbetssätten skapar effektiv samverkan som bidrar 
till att ny kunskap utvecklas. För att dessa nätverk ska fungera krävs det väl utvecklade 
visioner om vad som skall skapas och varför nätverket finns till, tillsammans med drivande 
personer eller grupper (Bruzelius & Skärvad, 2004). Parterna är beroende av varandra och 
det är således viktigt att de anpassar sig till varandra och bildar ett effektivt nätverk.  

En av förutsättningarna för att ett nätverk ska fungera, är lika de förutsättningar som krävs 
för en fungerande organisation (Jarillo, 1988). För överlevnad behöver två grundläggande 
egenskaper uppfyllas; inre och yttre effektivitet. En organisation visar på yttre effektivitet genom 
att uppnå dess uppsatta mål och inre effektivitet genom att organisationens medlemmar erhåller 
mer från organisationen än vad de behöver tillföra (ibid). Detta leder till att ett yttre effektivt 
nätverk hjälper de deltagande organisationerna att nå sina mål (Hinterhuber & Hirsch, 1998), 
och ett inre effektivt nätverk leder till att fördelarna av att vara en del av nätverket är större än 
att vara utanför det (Jarillo, 1988). Ett villkor för ett fungerande samarbete mellan studenter, 
näringsliv och universitet är då en win-win situation där varje part lyckas uppnå sina mål 
inom samarbetet samt att de drar mer fördel av att vara delaktig än att vara utanför.  
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Trots att det inom de flesta organisationer används någon form av styrning för att nå mål 
och visioner, når inte alla organisationer den framgång som de förväntar sig. Det går att ställa 
sig frågan vad det är som motiverar organisationer och individer att agera som de gör? Hur 
styrs beteendet inom organisationer för att nå en inre och yttre effektivitet? Ett universitets 
prestation mäts i hur många vetenskapliga publikationer som det gör känt och hur många 
som disputerat, medan bl.a. antalet knutna kontakter med näringslivet inte förs till ytan. Det 
är som Anthony och Govindarajan uttrycker det; det som mäts, är det som blir gjort (Anthony & 
Govindarajan, 2007). Ett företags prestation avgörs efter resultatposten på årsredovisningen 
och inte genom att säkra framtida kunskap genom att knyta kontakter med blivande 
arbetstagare. Att företagets prestationer mäts i ekonomiska termer bidrar till att 
företagsledarna tenderar att endast fokusera på detta, vilket gör att delar som bl.a. 
kompetensförsörjning och forskning kommer i andra hand. Pfeffer och Sutton diskuterar 
om företag som inte mäter rätt saker på rätt sätt; företag har ett stort behov av att anställa 
och behålla personal med rätt teknisk kompetens (Pfeffer & Sutton, 2001). 
Personalkostnader inom företag står för en stor del av företagets totala kostnader och detta 
tycker Pfeffer och Sutton borde leda till välutvecklade metoder inom företagen för att mäta 
kostnader och konsekvenser av personalens anställningsförhållanden. Pfeffer och Sutton 
lyfter fram en undersökning gjord av A.T. Kerney om personalrutiner i Silicon Valley, som 
dock visar att trots att kompetens, utbildning och anställningsvillkor är av stor betydelse för 
företagens framgångar, har företagen inga mätmetoder som bevakar dessa faktorer (ibid). 
Detta visar att trots då vetskapen om vad som krävs för att lyckas finns, styrs inte alltid 
beteendet mot detta håll. 

Detta går att koppla till studenternas situation, de utbildar sig för att få anställning inom bl.a. 
näringslivet och en förutsättning kan vara att utbildningen är anpassad efter näringslivet. 
Dock mäts studenters meriter och prestationer efter studiemeritföreteckningen, hur bra 
betyg de skaffat sig i kurser medan kontaktskapandet och förutsättningarna de skapar sig för 
att realisera sin utbildning efter studierna inte förs till ytan. Studentorganisationer arbetar 
med att ge sina medlemmar en bra tid under studietiden samt att skapa förutsättningar efter 
studietiden (Teknologkåren, 2008). 

Det går dock att tänka sig att den styrning som används i dagsläget inte främjar ett arbete 
mot samarbete och att ett kortsiktigt tankesätt står i centrum. Ytterligare en begränsning 
ligger i ovan nämnda problem där fokus inom organisationer ofta läggs på det som mäts, 
vilket oftast inte är nätverkande och samarbete. Den kortsiktiga synen på dessa aspekter gör 
det svårt att se de positiva effekterna av ett samarbete. 

För att en organisation skall vara effektiv och uppnå dess uppsatta mål, brukar ledning inom 
organisationer påverka medlemmarna genom någon form av styrning och kontroll. Kan 
intresseorganisationer för studenter, med sin egen styrning, påverka förutsättningarna för ett 
framgångsrikt samarbete mellan studenter, universitet och näringsliv? 

1.3. SYFTE 
Målet för denna rapport blir således en vidareutveckling av arbetet som gjorts tidigare i 
nämnd kurs, men där fokus är på befintligt styrning inom Teknologkåren och Sektionen för 
industriell ekonomi, hädanefter TKL respektive i-sektionen. 
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Syftet med denna rapport blir att ur ett studentperspektiv studera styrmedlens påverkan på 
ett samarbete mellan studenter, universitet och näringsliv. 

1.3.1. FORSKNINGSFRÅGOR 
För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor ställts: 

- Vilka styrmedel används inom TKL och i-sektionen? 

- Hur påverkar användandet av dessa styrmedel inom TKL och i-
sektionen möjligheterna till ett samarbete mellan studenter, 
universitet och näringsliv? 

1.4. AVGRÄNSNINGAR 
För att undersöka studentperspektivet har TKL och i-sektionen valts som 
undersökningsobjekt. Valet att begränsa mig till dessa två undersökningsobjekt är på grund 
av plats- och tidsbrist inom ramen för kursen. 
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2. METODER 
I följande kapitel presenteras hur studien har genomförts. Nedan motiveras ämnesval samt beskrivning av 
utförd litteratursökning och använd forskningsstrategi. Vidare beskrivs datainsamlingsmetoder och 
metodproblem belyses. 

2.1. ÄMNESVAL 
Ämnesvalet för denna uppsats har sitt ursprung i kursen M0008N vid LTU. Ämnet 
intresserar eftersom det har stor betydelse för studietiden och avgör mycket av den upplevda 
kvaliteten på utbildningen. Det är även avgörande för arbetssituationen efter studierna, då 
kontakter med näringslivet öppnar möjligheter för anställning. Tidigare arbete inom ämnet 
hade gjort intryck och skapat en nyfikenhet och vilja att följa upp och fortsätta undersöka. 

2.2. VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT 
Valet att göra undersökningen på LTU är för att det är där jag verkar och har förlagt mina 
studier. Valet att undersöka TKL och i-sektionen gjordes då dessa två funktioner ligger 
närmast min utbildning och jag tillhör båda organisationerna. Dessutom tyckte jag det var 
intressant att undersöka i-sektionen, då jag hade fått uppfattningen om att den sektionen är 
en av de främsta när det gäller arbetet med näringslivskontakt. De personer som 
undersökningen gjordes mot var ordförande och vice ordförande för TKL samt ordförande 
för i-sektionen. Vice ordförande för TKL är även ordförande för arbetsmarknadsutskottet 
på TKL. Dessa valdes då de antingen har god överblick över organisationen eller arbetar 
med näringslivskontakter 

2.3. LITTERATURSÖKNING 
Syftet med en litteratursökning är att skapa en översikt över forskningen som skett inom 
området och den befintliga kunskapen. Genom detta erhålls en djupare kunskap inom 
området (Denscombe, 2000). 

Litteratursökningen har skett i bl.a. Lucia, Samsök och Google Scholar. Sökord som använts 
är samarbete, styrning, styrmedel, mål, överensstämmelse, resultatenhet, prestationsmätning och student. 
Sökorden har använts både på svenska och engelska samt i kombination med varandra, det 
har även skett en trunkering av orden. För att erhålla ytterligare kunskap och grund har 
andra författares referenser utforskats. Grunden för uppsatsen har även lagts i den kunskap 
som erhållits via tidigare lästa kurser. 

2.4. VAL AV VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT 
Deduktiv ansats innebär att utifrån befintlig teori skapa sin egen bild av teorin som sedan 
testas i praktiken (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Induktiv ansats innebär att utifrån 
verkligheten dras slutsatser och skapas teorier och modeller (ibid). 

Det finns många teorier och det har skett en hel del forskning inom området vilket gör att 
ett deduktivt angreppssätt lämpar sig väl.  

2.5. METODSYNSÄTT 
Arbetet med uppsatsen har tagit form ur ett aktörssynsätt där valda delar och dess 
egenskaper läggs samman för att förstå en helhet. Den centrala utgångspunkten i 
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aktörssynsättet behandlar antagandet om en social verklighet som enligt Arbnor och Bjerke 
inte är av oss oberoende (Arbnor & Bjerke, 1994). Verkligheten och samhället kring oss är 
något som vi skapar själva och ständigt påverkar. Valet att se verkligheten ur ett 
aktörssynsätt är ett led från valet av att göra en deduktiv ansats. Eftersom jag ville skapa mig 
en bild och förståelse för det jag undersökte, lämpade det sig att se på valda delar av helheten 
och skapa mig en förståelse om dessa. Dessa fick sedan stå som modell för helheten inom 
den referensram jag skapat mig. 

Genom att ha lyft fram och undersökt utvalda delar av studentorganisationen (TKL och i-
sektionen) fick deras uppfattning stå som bild för verkligheten.  

2.6. VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI 
Som forskningsstrategi för undersökningen har fallstudiebaserad forskning valts då syftet för 
forskningen var att skapa en förståelse av verkligheten och dra slutsatser av denna utifrån 
existerande teori inom området.   

Detta lämpar sig bra då studien riktas mot enskilda enheter och där undersökningen skall 
göras på djupet och ge en mer detaljerad bild av verksamheten (Denscombe, 2000). Detta 
gör det möjligt att reda ut komplexa element i verksamheten som t.ex. relationer och processer 
(ibid). Fallstudien lämpade sig bra i detta fall då undersökningen endast riktades mot enskilda 
enheter. Målet med detta är att de enskilda enheterna får stå som den generella bilden. 
Fallstudie ger en större närhet till analysobjektet och inlevelse, till skillnad mot statistisk 
analys som kan bli lite ”torr” och opersonlig (Ejvegård, 2003) 

2.7. VAL AV METODANSATS 
Det finns två olika metoder för datainsamling; kvalitativ och kvantitativ datainsamling. I 
denna studie gjordes valet att använda en kvalitativ metodansats, som möjliggör att hantera 
invecklade situationer och relationer (Denscombe, 2000). Eftersom djupare information 
eftersöktes och respondenter är få till antalet lämpade sig en kvalitativ datainsamlingsmetod. 
En kvalitativ metodansats medför att låta några få undersökningsobjekt stå modell för den 
generella bilden. 

2.8. VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 
Som datainsamlingsmetod valdes personliga intervjuer. Dessa är lätta att arrangera, det som 
uttrycks under intervjun kommer endast från en källa och de är lätta att kontrollera 
(Denscombe, 2000). Valet var även en produkt av att jag valde en kvalitativ metodansats 
samt en fallstudie som forskningsstrategi. 

Undersökningen med att granska vilka styrmedel som används inom ovan nämnda 
organisationer kräver en hel del studier kring hur människor upplever situationen, vad som 
är uttalat och vad som sker i praktiken. Detta krävde intervjuer med relevanta personer i 
berörda delar. Intervjuerna gav en bra bild över nuläget och vilka faktorer som påverkar, 
samtidigt som de gav möjlighet att nå djupt och nå fakta som kräver diskussion och 
anpassning. Detta lämpade sig bra i detta fall då jag vill få en djupare insikt i frågan och vill 
erhålla en detaljerad bild av fallet, som enligt Denscombe är en fördel med intervjuer 
(Denscombe, 2000). 
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Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och var till stor del semistrukturerade med 
förberedda ämnen och frågor enligt en lista, men intervjuerna var inte bundna till ett 
manuskript utan den intervjuade fick en möjlighet att utveckla sina idéer och tankar. För 
fullständiga intervjuguider se bilaga 1, 2 och 3. Det öppnade för möjligheten att tränga 
djupare i intressanta delar som inte var möjliga att förbereda för. Att lämna utrymme för 
informanten att utveckla sina idéer och tankar, ger möjlighet att utläsa vad informanten 
lägger vikt vid och prioriterar, vilket Denscombe nämner som en av fördelarna med 
intervjuer (Denscombe, 2000). Vidare nämner han flexibiliteten i intervjuer, genom att hålla 
öppna intervjufrågor kan intervjuriktningen ändras under självaste intervjun. Genom att 
intervjuer ger ett djup i informationen öppnar det för möjlighet att få värdefulla insikter i 
ämnet (Denscombe, 2000), som kan följas upp och undersökas efter intervjun. Eftersom 
intervjuerna var semistrukturerade underlättade det att spela in dem, för att lättare kunna få 
med all information som dök upp under intervjun samt att de underlättade efterarbetet. 

Utöver intervjuer gjordes studier av tryckt material som stadgar, visioner och mål hos 
berörda parter. Detta var ett snabbt och effektivt sätt att reda ut vilka mål som skall uppfyllas 
samt syftet med berörda parters verksamheter. Det krävde mindre planering och bunden tid, 
jämfört med intervjuer. 

2.9. METODPROBLEM 
Genom att diskutera kring validiteten och reliabiliteten vid undersökningen visar jag på 
rapportens styrkor och svagheter. 

2.9.1. VALIDITET 
Validitet handlar om att undersökningen sker mot det som var tänkt att undersökas (Patel, 

2003). 

Genom att först göra en grundlig litteraturstudie inom området och sedan utforma 
intervjufrågorna efter detta, så ökade jag validiteten i min undersökning. 

För att säkerställa validiteten i data har jag jämfört informationen från utförda intervjuer med 
information som jag erhållit från skriftliga källor. 

Ett problem med validiteten kan vara att jag utifrån de personer jag intervjuat generaliserat 
för en större grupp. För att ytterligare stärka min undersökning skulle jag t.ex. kunnat ha 
gjort intervjuer med fler sektioner inom TKL. 

2.9.2. RELIABILITET 
Reliabilitet handlar om att utföra undersökningen på ett tillförlitligt sätt (Patel, 2003).  

Eftersom jag har spelat in intervjuerna har jag eliminerat risken att gå miste om någonting 
från intervjuerna och på så sätt ökat tillförlitligheten i min insamlade empiri. Inspelningen 
möjliggjorde att jag kunde repetera den inspelade data för att försäkra mig om att jag 
uppfattade det riktigt. För att vidare stärka reliabiliteten av data så skickade jag en 
sammanställning av intervjuerna till respektive respondent, för verifiering om att det inte 
skett några misstolkningar. 



METODER 

 8 

Genom att de interjuver jag gjorde var semistrukturerade och där respondenterna fick tala 
fritt kring ämnet tror jag att jag minskat reliabilitetsproblemet. 

Ett problem med inspelning av intervjuerna är att respondenten kan känna sig obekväm och 
på så sätt minskar reliabiliteten av svaren. Men jag fick uppfattningen att det inte var något 
störningsmoment, vilket även respondenterna uttalade. 

2.10. DISPOSITION AV UNDERSÖKNINGEN 
Först utformades ett problem som skulle undersökas. För att skapa mig en förståelse, 
kunskap och insikt inom området gjordes en utförlig litteraturstudie i befintlig teori inom 
området. Utifrån denna teori skapade jag min egen bild av teorin och avgränsade den efter 
vad som var relevant för mitt problem. Med sekundärdata från befintliga dokument hos 
TKL och i-sektionen samt intervjuer med lämpliga personer inom dessa två organisationer, 
skapade jag mitt empiriska material. Efter att jag insamlat mitt empiriska material kopplade 
jag detta med min teoretiska referensram, varifrån jag gjorde analyser för att försöka uppfylla 
syftet och besvara forskningsfrågorna. Efter detta drog jag slutsatser ifrån analysen av 
materialet samt att jag gjorde egna kopplingar och synpunkter till resultatet. Figur 2 nedan 
förklarar arbetsgången vid undersökningen. 

 

 

Figur  2 Dispos i t ion av undersökningen 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram som är relevant för uppsatsen. Kapitlet börjar med att 
förklara begreppet management control och vad det syftat till, för att sedan förklara begrepp och verktyg inom 
management control. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över teorin. 

3.1. MANAGEMENT CONTROL 
Management control är ett engelskt begrepp som definieras som den process där ledare 
influerar medlemmar i en organisation att implementera dess strategier (Anthony och 
Govindarajan, 2007). Det behandlar olika sätt att styra och hur en ledare kan påverka 
medlemmarna i en organisation, att med särskilda medel uppnå organisationens mål och få 
målöverensstämmelse. 

MÅLÖVERENSSTÄMMELSE 

Målöverensstämmelse definieras av Anthony och Govindarajan till att vara då individens 
strävan att uppfylla sitt självuppfattade egna intresse också blir en strävan i organisationens 
intresseriktning (Anthony & Govindarajan, 2007). Simons menar att eftersom en 
organisation är uppbyggd av människor måste deras behov tas tillvara för att organisationen 
skall vara framgångsrik (Simons, 2005). Hela meningen med styrning blir med detta att öka 
målöverensstämmelsen, som således blir en viktig del i organisationers framgång (Anthony & 
Govindarajan, 2007). 

Målöverensstämmelse påverkas av ett formellt och ett informellt system, i vilket 
organisationen verkar (Anthony & Govindarajan, 2007). Det formella innefattar mätningar, 
regler och strategier medan det informella innefattar människors beteende. I det informella 
systemet finns två sorters faktorer som avgör hur mycket målöverensstämmelse som kan 
nås; interna och externa faktorer. Den externa faktorn är arbetsetik som påverkar 
organisationen utifrån, genom mängd lojalitet, arbetsmoral och liknande. De interna 
faktorerna utgörs av ledarskapsstil, organisationsskultur, informell organisation och 
kommunikation. En ledare måste alltså känna alla dessa faktorer för att nå maximal 
målöverensstämmelse. Den förmodligen kraftfullaste faktorn som påverkar styrningen mest 
är ledarskapet (ibid). 

3.1.1. FORMELLA STYRMEDEL 

MÅL OCH STRATEGI SOM STYRMEDEL 

En organisation har en övergripande uppgift, som kallas mission, vision, affärsidé eller 
övergripande mål (Bruzelius & Skärvad, 2004). Visionen bryts ner i delmål som ska lösas 
med hjälp av handlingsbaserad strategi (ibid). Detta gör att strategier och mål är viktiga 
styrningsverktyg. 

Det finns ingen allmän definiering av strategi. En strategi i vanligt språkbruk kan definieras 
som; en rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och vidtas för att uppnå ett 
bestämt mål (Roos, Krogh, & Roos, 2004). Strategi definieras av Porter som skapandet av en 
unik och värdefull position för organisationen, som involverar olika aktiviteter (Porter, 
1996). En framgångsrik strategi präglas av att företaget lyckas utföra flera aktiviteter 
framgångsrikt, samtidigt och koordinerat. Finns det ingen överensstämmelse mellan 
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aktiviteterna så finns det heller ingen tydlig strategi och ingen utsikt om varaktighet för 
organisationen (ibid). 

MOTIVATION 

För att veta vilka personliga mål individer i en organisation har samt vad de strävar mot, är 
det bra att veta vad som motiverar dem. Motivation är det som får en individ att vilja handla 
på ett visst sätt. Motiv är ofta ett behov vilket, när det slås an, skapar motivation och således 
en drivkraft till handling (Bruzelius & Skärvad, 2004). Motivationen blir ett ramverk inom 
vilket individens allt handlande utspelas och blir således också referensramar för allt som 
individen vill företa sig. Allt överordnat och underordnat, väsentligt och oväsentligt utgår 
från detta ramverk, vilket visar på vikten av motivation i alla situationer (ibid). 

Det finns tre grundstenar kring motivation som förklarar en individs beteende (Hellriegel, 
cop. 1996). De är individuell skillnad, arbetets karakteristik och organisationens praxis. De 
individuella skillnaderna innebär att varje individ har sina egna motivatorer som stimulerar 
denne till arbete. Arbetets karakteristik avgör nivån på begränsningar och utmaningar som 
antingen kan stimulera eller vara begränsande och därmed påverka motivationen. Den sista 
delen är organisationens praxis vilket bestämmer vilka regler, belöningssystem och 
ledaregenskaper som finns i organisationen. Det påverkar individen genom att t.ex. stimulera 
ett visst beteende eller arbetssätt (ibid). 

Madsen menar i sin tur att individen drivs av en rad olika grundmotiv; organiska, 
känslomässiga, sociala med flera (Madsen, 1969). När dessa samverkar skapas intressen som 
är en typ av motivsystem som för individen kan innebära nyfikenhet eller t.ex. skaparlust. De 
kan delas in i aktivitetsmotivet, prestationsmotivet och kontaktmotivet som alla tar tillvara på 
individens intressen på något vis. Att i yrket skapa en intressebetoning kan därför vara 
mycket effektivt för att skapa engagemang och delaktighet. Intresset kan ena stunden vara 
stimulerat av nyfikenhet, andra stunden av behovet av kontakt och en tredje gång av viljan 
att prestera (ibid). 

PRESTATIONSMÄTNING 

För att koordinera individens mål med företaget mål kan ledare i organisationer mäta 
individens prestation. Individer riktar uppmärksamheten mot det som mäts, eftersom det är 
det som återkoppling sker mot. Eftersom det som mäts anses vara väsentligt, påverkar detta 
människors agerande. Följden blir att det som mäts är det som blir gjort, och det som inte 
mäts brukar lämnas därhän (Pfeffer & Sutton, 2001). Inom universitetsvärlden påverkas 
studenter att prestera bra i kurser när lärarna mäter deras prestation på t.ex. en tentamen. 

Prestationsmätning är en metod för att implementera strategin i organisationen. Vid 
utformandet av system för prestationsmätning är det viktigt att välja mättal som 
överrensstämmer med organisationens strategi (Anthony & Govindarajan, 2007). Mättalen 
kan ses som kritiska framgångsfaktorer för att organisationen skall lyckas implementera sin 
strategi och nå dess mål, på kort och lång sikt (ibid). 

Det är grundläggande i utformandet av en organisation, att utforma olika mätrutiner för 
prestationsmätning som i sin tur måste uppfylla tre krav, de ska vara; objektiva, kompletta 
och responsiva (Simons, 2005). Det innebär till att börja med att det inte skall finnas någon 
tveksamhet inför vad måttet innebär och hur det ska påverkas. Att ett mått är komplett 
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innebär att det fångar de relevanta delar som verkligen uppnår syftet med måttet. Det sista 
villkoret innebär att den som mäts måste kunna påverka utfallet av mätningen (ibid.).  

Figur 3 nedan visar tankegången vid utformande av prestationsmått, det som har betydelse 
blir mätt, det som mäts blir gjort, det som görs blir belönat och det som belönas är det som 
verkligen betyder något (Anthony & Govindarajan, 2007). Det som har betydelse för 
organisationen det mäts, när ledning lägger fokus och visar vikten på ett mått leder detta till 
att anställda uppmuntras till att förbättra detta mätresultat (ibid). Att från organisationens 
sida koppla belöningar till mätningarna påverkar beteendet starkare eftersom individer vill få 
bra resultat på faktorer som är viktiga för dem (Pfeffer & Sutton, 2001). 

Det är viktigt att skilja på begreppen ersättning och belöning, ersättning grundas i 
medarbetarnas arbetsinsats medan belöning fungerar som en morot eller incitament för att 
arbeta mer effektivt (Bruzelius & Skärvad, 2004). Belöningen blir ett styrmedel för att få 
medarbetarna att arbeta i samma riktning som organisationens mål och för att öka 
motivationen hos de anställda. Belöningar kan vara av både monetär och icke-monetär art 
(ibid). Icke-monetära belöningar kan vara t.ex. vara befordran, utvidgade arbetsuppgifter, 
utbildning och ansvar. (ibid). Det kan även vara t.ex. bättre pensionsvillkor, firmabil, längre 
semester eller utbildningsmöjligheter (Hume, 1995). 

En central del i alla system där prestationer mäts och värderas ekonomiskt är att mål för 
prestationen är tydliga (Hume, 1995). Den individ som mäts måste ständigt följas upp med 
vad som ska uppnås och vad som utgör basen för mätningen. Att mäta prestationer driver 
prestationen och tillsammans med målstyrningen kan organisationens måluppfyllelse öka. 
Det är också viktigt att det inte bara är de som presterar på topp som bör belönas, även de 
som inte presterar så bra måste inkluderas i ett belöningssystem för att driva upp 
prestationerna hos alla i organisationen (ibid).  
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ANSVARSENHET 

Att mäta enheter eller individer leder till att de får ett ansvar över att prestera mot det som 
mäts. 

En ansvarsenhet är en enhet som leds av en chef med ansvar för dess aktiviteter (Anthony & 
Govindarajan, 2007). En organisation blir på detta sätt uppbyggt av flera ansvarsenheter som 
formar en hierarki inuti organisationen (ibid). När enheterna uppfyller sina respektive mål, 
utgör det delar i uppfyllandet av hela organisationens mål. Enheterna mäts baserat på input 
och output och den vanligaste mätningen görs på förtjänst. Det är ett mått på både inre och 
yttre effektivitet, eftersom det både visar relationen mellan input och output, samt relationen 
mellan uppsatt mål och output (ibid). 

Det finns olika typer av ansvarsenheter bl.a. kostnadscenter, intäktscenter och resultatcenter. 
Ett kostnadscenter är en enhet vars input mäts i monetära termer, men vars output inte gör 
det (Anthony & Govindarajan, 2007), t.ex. en ämnesavdelning vid LTU. Signifikant för 
denna typ av center är att det ofta styrs på budget, eftersom det är det enda sättet att mäta 
(ibid). 

3.1.2. INFORMELLA STYRMEDEL  
Det är viktigt att bygga upp ett stabilt och relevant styrsystem för sin verksamhet, men det är 
endast en start, inte slutet på byggande av ett färdigt system (Simons, 2005). Han påpekar att 
individen är den klart viktigaste kuggen i hjulspelet och att dennes behov måste 
tillfredsställas för att styrningen överhuvudtaget ska bli effektiv. Det är viktigt att skapa en 
miljö där den mänskliga energin och spontaniteten frisläpps för att skapa nya möjligheter 
och ta sig förbi hinder (ibid). Mindre formella, mjuka styrmedel innebär förståelse för, 
acceptans av och kunskap om företagets mål och hur den egna verksamheten kan bidra till 
måluppfyllelsen (Ewing & Samuelson, 1998). De menar vidare att den informella styrningen 
fått fäste i en allt större forskning kring bristerna i den formella styrningen. Ledningen i ett 
företag måste bestämma sig för hur de vill att medlemmarna i organisationen skall arbeta och 
sedan skapa en miljö som stöder ett sådant agerande (Simons, 2005). 

Det viktigaste för att få genomslag för implementerandet av strategier är att få så många som 
möjligt på golvet engagerade i verksamheten (ibid). Detta styrker vikten av att fördela ansvaret 
i organisationen, t.ex. genom resultatenheter med eget ekonomiskt ansvar. Han menar också 
att en ledare måste vara personligt engagerat i organisationen för att nå framgång. Experter 
och analytiker kan assistera på många sätt och hjälpa till att bygga upp ett formellt system, 
men det informella, som Simons menar ofta är viktigare, är det ledaren som står för och 
därför måste denne leda för att organisationen ska hitta rätt (ibid). 

3.1.1. BALANS MELLAN STYRMEDEL 
Grundläggande för ledning inom en organisation blir att utforma en bra balans mellan olika 
former av styrmedel, för att organisationens mål skall uppfylls på bästa sätt. Exempelvis så 
skall organisationsstrukturen överensstämma med det formella styrsystemet t.ex. bör 
ansvaret på en befattningsnivå vara utformat på motsvarande sätt i styrmedlet (Bengtsson, 
Lind, & Samuelson red 2000). 

Utöver en bra balans mellan olika styrmedel, krävs enligt Ewing och Samuelson (Ewing & 
Samuelson, 1998) en god balans i tiden, rummet och aspekter i styrningen. Balans i tiden 
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syftar här på att styrmedlens måste väljas och utformas så att organisationens mål, strategier 
och handlingar säkerställs och genomförs i samklang på kort sikt och lång sikt. Anthony och 
Govindarajan nämner också att det krävs en balans mellan mått som mäter utfallet och mått 
som driver till utfallet (Anthony & Govindarajan, 2007). Mått som mäter utfallet är t.ex. 
intäkt och rörelseresultat, dessa talar om för ledningen hur organisationen presterat, de är 
släpande mått som presenterar det slutliga resultatet.  Mått som driver utfallet talar istället 
om för ledningen hur organisationen presterar i viktiga huvudområden för att eftersträva 
strategin. Ledtid och processtid är ett exempel på drivande mått. När ledning lägger fokus 
och visar vikten på ett drivande mått som är viktigt för organisationens framgång, leder detta 
till att anställda uppmuntras till att förbättra dessa mätresultat (ibid). 

Balans i rummet ställer krav på att styrningen inom olika avdelningar inom verksamheten 
överensstämmer med varandra. Det bör ske avvägning mellan samordning och 
självständighet. Ledningen eftersträvar samordning för att nå organisationens uppsatta mål, 
men samtidigt önskas en viss självständighet hos medarbetarna med möjlighet till egna 
initiativ och utveckling (Ewing & Samuelson, 1998). 

Balans i aspekter avser i vilken utsträckning finansiella och icke-finansiella nyckeltal används. 
Organisationer behöver göra en lämplig avvägning mellan användningen av monetära och 
icke-monetära måltal i styrmedlen (Ewing & Samuelson, 1998). Många organisationer har 
ofta väl utvecklade system för att mäta ekonomisk framgång, men genom att försumma icke-
finansiella mättal så uppstår risken att områden som kvalitet och kundnöjdhet glöms bort, 
någon som i det långa loppet påverkar en organisations ekonomiska prestation (Anthony & 
Govindarajan, 2007). 

3.2. IDEELLA ORGANISATIONER 
Ideella organisationer har många karaktärsdrag gemensamt med andra organisationsformer, 
men det är en del faktorer som skiljer sig och som bör tas i beaktning vid studerande av 
dessa. 

En ledare och styrelse i ideella organisationer har ofta mindre makt och kontroll då makten 
är mer decentraliserad jämfört med vinstdrivande organisationer (Taliento & Silverman, 
2005). Som Munitz uttrycker det; de som levererar tjänsten i en ideell organisation är ofta 
också en del av styrelsestrukturen och har svårt att se den som befinner sig högst upp i 
strukturen som ledare över hela verksamheten (ibid). 

Folk som sitter i en styrelse för en organisation har naturligt olika mål och motivation. I en 
vinstdrivande organisation ses dock ägarnas krav som ett gemensamt mål medan det i den 
ideella organisationen är en sammansättning människor med olika mål och uppgifter för 
organisationen (Taliento & Silverman, 2005). 

Prestationsmätning i en ideell organisation blir av annorlunda karaktär. Eftersom det ofta 
inte finns finansiella tal att mäta bör mätningen vara av mer icke-monetär art som t.ex. 
attityder och beteenden (Taliento & Silverman, 2005). 

Att bygga en effektiv organisation i ideella organisationer är också en utmaning. Ideella 
organisationer har ofta svaga tillgångar och finansiella medel, vilket gör att det är svårt att 
finansiera utbildning samt att ge belöningar som incitament (Taliento & Silverman, 2005). 
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Styrelsen inom ideella organisationer tenderar att se sitt uppdrag som en hobby och ser inte 
ansvaret i uppgiften, i lika lång utsträckning som i en vinstdrivande organisation, vilket leder 
till att de inte lägger ner lika mycket tid och energi för att förstå organisationen och dess 
verksamhet (Taliento & Silverman, 2005). Donatorer (i detta fall studenter) använder inte sin 
möjlighet att påverka prestationer eller när de kräver resultat fokuserar de på fel faktorer som 
t.ex. de ekonomiska (ibid).  

Samarbeten med företag blir ofta problematiskt då ideella föreningar sällan har tillräckligt 
med kunskap att tillgå eller resurser att avvara för ett ömsesidigt samarbete, vilket ofta leder 
till att företag tappar intresset (Taliento & Silverman, 2005). 

3.3. SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 
En organisation strävar efter att uppnå sina uppsatta mål. Individer och medlemmar av 
organisationen har sina egna mål och det finns olika faktorer som motiverar dem att prestera 
mot dessa. Det blir ledarnas roll i organisationer att lyckas få en överensstämmelse mellan 
organisationens och medlemmarnas mål. Ledare kan styra sina medlemmar att arbeta i 
samma riktning som företagets genom att implementera formella styrmedel eller genom 
informella styrmedel. Formella styrmedel är ett ramverk där ledare bl.a. delar ut ansvar, sätter 
mål och mäter prestationer på organisationens medlemmar. Informella styrmedel betyder att 
genom ledarstilen skapa en miljö där medlemmarna får en förståelse, acceptans och kunskap 
för hur och varför målen skall nås. Det krävs oftast en blandning mellan olika typer av 
styrmedel samt mellan formella och informella styrmedel för en framgångsrik styrning. 

Miljön som undersöks är en ideell organisation som skiljer sig i vissa avseenden mot en 
vinstdrivande organisation. Dessa olikheter gäller det att ta i beaktning vid undersökning av 
organisationen. 

Sammanfattning, som presenteras i figur 4, kommer även att fungera som min analysmodell 
av det empiriska materialet. Analysmodellen kommer strukturera och sortera mitt empiriska 
material vid analysen. 
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Figur 4 ovan är en visualisering av den teoretiska sammanfattningen, för att öka förståelsen. 
Miljön som studeras är ideella organisationer, för att få en målöverensstämmelse mellan 
organisationens mål samt individens mål och motivation kan organisationen använda sig av 
styrning. Styrning kan antingen vara i form av formella eller informella styrmedel. 

Organisationens 
mål 

Individens mål 
och motivation 

Styrning 
Formella 
styrmedel 

Informella 
styrmedel 

Målöverensstämmelse 

Ideell organisation 

Figur  4 Sammanfat tn ing  av  t eore t i sk re f e r ensram 
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4. EMPIRI OCH RESULTAT 
I empirin presenteras en övergripande beskrivning av organisationen och verksamheten hos 
underökningsobjekten. Sedan presenteras en sammanställning av informationen från de utförda intervjuerna. 

Empirin nedan är hämtad från skriftliga dokument och styrdokument samt information 
erhållen från utförda intervjuer, för fullständig intervjuguide se bilaga 1, 2 och 3. De 
intervjuade är: 

Ordförande för Teknologkåren i Luleå, Jesper Moberg, läser elektroteknik, arbetade 
under 07/08 som vice ordförande i Teknologkåren. 

Vice orförande för Teknologkåren samt ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Josefin 
Lundqvist, läser Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik. 

F.d. ordförande (08/09) sektion för Industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet. 
Masoud Bokharaei, läser Civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. 

4.1. TEKNOLOGKÅREN VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Vid LTU finns två centrala organisationer för studenterna, vilka är TKL och Luleå 
Studentkår. TKL, är en sammanslutning av studerande vid den tekniska fakulteten på LTU, 
och har som ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med 
dessa. TKLs vision lyder: 

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets vision är att medlemmarna ska få en underbar 
studietid, utbildning i yttersta världsklass och att detta ska ge ett innehållsrikt liv efter studierna. 
Denna vision ska genomsyra allt arbete i Teknologkåren, Teknologkårens bolag, stiftelser och 
medlemsföreningar. 

Sektionen finansieras till sextio procent av medlemsavgifter, LARV (Luleå 
Arbetsmarknadsvecka) bidrar med ungefär trettio procent och övriga aktiviteter, bl.a. 
företagssponsorer och företagsevent, står för resterande. 

4.1.1. ORGANISATION OCH VERKSAMHET 

KÅRFULLMÄKTIGE 

TKLs högsta beslutande organ är kårfullmäktige, härifrån KF. KF har som uppgift att 
fastställa budget, övergripande riktlinjer, verksamhetsplan och strategi för TKLs verksamhet 
samt att följa upp och granska verksamheten. KF består av 35 valda ledamöter från de olika 
sektionerna, antalet mandat fördelas efter storleken på sektionerna och mandatplatserna 
utses av respektive sektion. 

KÅRSTYRELSEN 

Kårstyrelsens uppgift är att planera, samordna och leda kårens verksamhet. Uppgifterna 
består bl.a. av att förvalta kårens tillgångar och skulder samt att verkställa fullmäktiges fattade 
beslut, styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför KF. Styrelsen består av ordförande, vice 
ordförande, utbildningsutskottets ordförande, sociala utskottets ordförande, 
informationsutskottets ordförande och studieutskottets ordförande. Ordförande och vice 
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ordförande bildar tillsammans presidiet vars uppgift är att leda och planera kårstyrelsens 
verksamhet. 

UTSKOTTEN 

Utskottens syfte är att vara ett beredande organ för frågor inom TKL. Deras arbete styrs 
utifrån arbetsuppgifter fastställda av kårstyrelsen. De olika utskotten är; 
arbetsmarknadsutskottet, förvaltningsutskottet, informationsutskottet, ordföranderådet, 
sociala utskottet, studieutskottet och utbildningsutskottet. Utskottens sammansättning består 
av ordförande för utskotten samt representanter från respektive sektion, vanligtvis 
sektionsutskottets ordförande. 

Arbetsmarknadsutskottet, hädanefter AU, är det utskott som främst sysslar med 
näringslivskontakt. Syftet för utskottet är att ansvara för TKLs bevakning och kontakt med 
arbetsmarknaden. Uppgifterna består bl.a. av att arbeta för frågor som rör 
teknologstudenternas framtida karriär samt examensarbeten och praktikplatser. Vidare 
marknadsför de TKLs medlemmar på arbetsmarknaden, bl.a. genom att anordna evenemang 
som rör arbetsmarknad och arbetsliv. 

AU skall jobba för att nå ett budgeterat mål, genom bl.a. event och annonseringar. Moberg 
tycker dock att AU bör ha tydligare mål för att få in företagen i utbildningen, men att 
intresset kring företag i utbildningen svalnat på grund av att andra frågor tagit över 
uppmärksamheten. 

Moberg tycker att det inom AU har blivit ett organisatoriskt problem, det har lagts för 
mycket arbetsuppgifter på vice ordförande. Detta har fått konsekvensen att arbetet inom AU 
inte fungerat tillfredsställande, vilket Lundqvist håller med om. Hon är ansvarig för 
förvaltnings- och näringslivsfrågor vilket bl.a. innebär att hon är ordförande i förvaltnings- 
och arbetsmarknadsutskottet. Dessutom sitter hon med i styrgruppen för LARV och 
representerar TKL i två grupper inom REFTEC. På grund av dessa uppdrag får hon lite tid 
över för arbetsmarknadsfrågor. En följd av detta blir enligt Lundqvist att fokus läggs på 
sådant som syns, vilket inte är att ringa företag och knyta kontakter. Moberg hoppas att detta 
ska ändras till nästa verksamhetsår med ett mer strategiskt arbete och ett långsiktigare tänk 
på arbetsmarknadsfrågor. 

SEKTIONER 

Sektionerna ansvarar för att TKLs medlemmar ska ha möjligheten att påverka sin egen 
utbildning. Sektionerna ska främja för aktiviteter med anknytning till medlemmarnas 
utbildning och aktiviteter som bidrar till att medlemmarna får en bra studietid.  

Sektionernas högsta beslutande organ är sektionsmötet, där samtliga av sektionens 
medlemmar äger rätt att delta. Sektionsstyrelsen utses av sektionens medlemmar på 
sektionsmötet. Sektionsstyrelsen ansvarar för att sektionen uppfyller TKLs stadga och 
reglemente samt skall lämna verksamhetsrapport över verksamhetsåret till kårfullmäktige. 

4.1.2. FORMELLA STYRMEDEL 
Enligt Moberg är budgetering och verksamhetsplan de formella styrmedel som används 
inom TKL . Tidigare använde de ett strategidokument men det var för konkret vilket gjorde 
att det inte var aktuellt över åren. Moberg menar att det dock hade tyngd eftersom det blev 
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ett sätt för KF att följa upp verksamheten, genom att granska om målen uppnåtts. Målen 
kändes dock inte alltid aktuella för den som skulle genomföra dem och målen blev då 
tidskrävande eftersom den som arbetade med dem först behövde skapa sig en förståelse av 
målen.  

Angående hur medlemmarna i utskotten styrs säger Lundqvist att det sker efter riktlinjer och 
mål, som sedan följs upp. Riktlinjerna och kraven har brutits ner, av utskottets ordförande, 
från de övergripande målen i verksamhetsplanen. Hon känner att utskottet inte fungerat 
optimalt, vilket har lett till att hon fått ta tag i en stor del av den operativa delen. Detta tror 
hon kan bero på att det varit för låga krav på de aktiva i utskotten. 

MÅL 

Angående frågan om TKL har några konkreta mål som skall uppnås berättar Moberg att de 
överlag har väldigt dålig målstyrning och de måste bli bättre. Inom många utskott utgår de 
ifrån vad som är aktuellt för stunden och vad som intresserar. Han menar dock att 
förutsättningarna ändras med avskaffandet av kåravgiften, det blir viktigare att inte arbeta för 
länge med vissa frågor och att vara öppen genom att redovisa för sitt arbete. 

Moberg berättar att TKL har börjat arbeta fram tydliga mål i verksamhetsplanerna, där det 
ska vara lätt att förstå målen och vad som skall arbetas mot. Han påpekar vikten av en större 
mätbarhet av målen samt att de skall vara uppnåeliga. TKL har en vision som är väldigt 
generell, så Moberg menar att målen inte får bli för oklara i en sådan här organisation då 
styrelsen bara sitter i ett år, utan det måste vara tydliga mål som arbetet sker mot. De får 
dock inte bli för specifika, utan det måste lämnas utrymme för egna idéer. Lundqvist påpekar 
svårigheterna i att sätta upp långsiktiga mål, då styrelsen är skiftande, det tar nästan ett halvår 
för att sätta sig in i organisationen och verksamheten. Detta har de försökt lösa genom att 
det satts upp mål som är återkommande i nästa års verksamhetsplan. Lundqvist berättar att 
målen för AU bestäms efter verksamhetsplanen som sätts av den avgående styrelsen och 
som sedan fastställs av KF, sedan får den nya styrelsen konkretisera målen för att fastställa 
hur arbetet skall fortgå för att nå målen. Lundqvist menar dock att det är viktigt att målen är 
intressanta och att det är roligt att jobba mot dem för att det ska bli riktigt bra. Moberg 
nämner även vikten i systematiskt arbete vid utformandet av arbetssätt. Han berättar att en 
nackdel är att TKL har en styrelse som är operativ, det finns inte samma tid och möjlighet 
till det strategiska arbetet som om de skulle haft en extern styrelse som delegerade ner 
arbetet på de operativa. Fördelen menar han dock blir att alla är insatta i styrelsebesluten då 
de har insikt och kan analysera påverkan av ett beslut. 

MOTIVATION 

Lundqvist säger att hur framgångsrikt arbetsmarknadsarbetet blir beror på hur intresserade 
och engagerade utskottsmedlemmarna är. Hon menar att det är stor skillnad på hur aktiva 
och engagerade de olika sektionerna är. Vissa sektioner är drivna och kommer med förslag 
på vad som kan förbättras medan vissa knappt sysslar med arbetsmarknadsfrågor. Hon 
menar att vara aktiv är att se sina misstag och förbättra dem, det är det som leder till 
utveckling. 

På frågan vad det är som motiverar de aktiva att arbeta med näringslivsfrågor svarar 
Lundqvist att de får erfarenhet, får lära sig att organisera och får lära sig ta kontakt med 
företag samt att de genom arbetet får kontakt med olika företagsrepresentanter. 
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PRESTATIONSMÄTNING 

Angående uppföljningen av målen säger Lundqvist att det efter verksamhetsåret sker en 
utvärdering och att lyckas målen inte uppnås, får de stå till svars inför KF varför de 
misslyckats att uppnå dem. Uppföljning sker även via verksamhetsberättelsen och rapporter 
till KF, där det redovisas vad som gjorts under året. Hon säger att prestationerna mot dessa 
mål övervakas kontinuerligt under året, för att se hur de ligger till. Ifall det ser ut som att de 
inte kommer att klara målen, får de be KF om mer tid eller resurser.  

Moberg tror att TKL måste hitta ett system med mål och mätpunkter som det hela tiden 
arbetas mot, istället för att jobba mot olika saker varje år. Han säger dock att kontinuitet är 
ett problem och att det är svårt att få ett långsiktigt tänk med långsiktiga mål där alla förstår 
varför de arbetar mot målen då förutsättningarna och omständigheterna ändras. 

Angående hur användningen av medlemsavgiften granskas svarar Moberg att det är 
revisionen som sköter det. Han menar att det ska bli tydligare vart pengar går och hur de 
används, nu när de måste anpassa sig till bl.a. lågkonjunkturen och kårobligatoriet. Lundqvist 
menar att TKLs medlemmar sällan kommer med önskemål eller krav vad som bör göras då 
dessa oftast vänder sig till sina respektive sektioner. 

För att motivera och belöna de aktiva säger hon att det brukar ordnas upptaktsfester, 
tackfester, afterwork, grillkvällar och luncher. 

ANSVARSENHETER 

På frågan om det finns något ekonomiskt ansvar inom TKL svarar Moberg och Lundqvist 
att LARV och AU har ett mål att införskaffa en viss mängd pengar samt att denna summa 
har sjunkit med åren men bör öka framöver. Vidare säger Moberg att varje enhet har en 
budget att följa och där kontrollen sker av vice ordförande och delvis styrelsen. 

4.1.3. INFORMELLA STYRMEDEL 
Lundqvist tycker det är viktigt att visa uppskattning då det trots allt är ideellt arbete som de 
aktiva gör. Hon menar att det för de engagerade trots allt handlar om att det ska vara roligt 
och möjligheten att lära känna andra människor. Detta visar sig vid de aktiviteter som TKL 
anordnar för de aktiva. 

4.1.4. TEKNOLOGKÅREN OCH SAMVERKAN 
Moberg berättar att arbetet mot näringslivet framförallt består av LARV, events och att TKL 
sitter med i Luleå Näringslivs AB (LNAB). Uppgiften inom LNAB är att placera studenter i 
deras olika branschråd. Han menar att mycket av arbetet består i att försöka förmedla 
anställning och nyexaminerade när företag hör av sig.  

Moberg säger att andra kårer har bättre kontakt med näringslivet med ganska långa och 
starka samarbeten och att det inom TKL har det varit lite mer ad hoc. Lundqvist menar att 
andra kårer i södra Sverige får in mycket pengar från näringslivet, vilket hon tror beror på 
närheten till och tätheten av företag söderut. Många företag tycker att det är långt till Luleå 
vilket gör att intresset ibland är svagt, generellt menar TKL att de måste synas bättre. 
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Moberg menar att de har mycket bättre kontakt med företag nationellt än regionalt då de 
större företagen vet om att de kan kontakta TKL i större utsträckning, än de små företagen, 
eftersom de har personer som jobbar med bl.a. studentkontakt.  

Vidare uttrycker han svårigheterna i att nå ut till småföretagen, dels för att det är svårt att 
veta vad det finns för företag samt att det är svårt att motivera företag att komma till 
universitetet, även om de är inne i rekrytering. Detta både för att de är mindre och inte alltid 
har tid eller råd att komma hit. Han tar ett exempel på LARV, där det finns ett speciellt rum 
för småföretag, med sponsrad monteravgift och dit LNAB skall hitta lämpliga företag. Han 
säger att trots att mässavgiften är betald brukar det vara svårt att locka folk och företag till 
detta, därför att de inte har tid eller folk att undvara som kan komma att tala för sitt företag 
en hel dag. Han uttrycker det: 

Många företag uttrycker att det är svårt att få studenter att stanna, men det är också svårt för 
företagen att komma till universitetet och försöka få studenter att stanna 

Moberg tror att det är viktigt för småföretag i regionen att samgå i projekt eller 
branschorganisationer samt visa att de är en bra arbetsplats och arbetsgivare. Han menar att 
dessa branschorganisationer kan hjälpa småföretagen att ta kontakt med studenter, då 
småföretagen ofta saknar resurser. Genom detta får studenten upp ögonen för att det finns 
lukrativa företag i regionen.  

Moberg uttrycker saknaden av kontakten mellan utbildning och näringsliv, framförallt under 
början av ett utbildningsprogram. Han tror universitetet skulle vinna på att ha mer sådan 
kontakt i början av utbildningarna, något som Lundqvist också tycker och menar att LTU 
skulle kunna erhålla stor mängd kompetens från näringslivet.  Moberg tror även att studenter 
också skulle vinna på det, genom ett ökat intresse och motivation för att faktiskt löpa hela 
linan ut. Som Moberg uttrycker det: 

Det finns alltid projektkurser där företag kan få idéer från studenter, det gäller bara att skapa 
ingången. 

Angående hur arbetet med att integrera företag i utbildningen fungerar säger Moberg att det 
tidigare var mer populärt med att integrera näringslivet i utbildningar, men att intresset under 
den senaste tiden svalnat. Han säger att tanken och förhoppningen har varit att 
Kärriärscentrum skulle börja arbeta mer aktivt med en kontaktyta för att hjälpa företagen 
komma in i kurser och projektkurser, något som han menar inte riktigt blivit av. TKL jobbar 
med att försöka få igång den verksamheten på Karriärscentrum och Moberg säger att tar 
Karriärscentrum inte den riktningen, ser han att det är TKL som får ta den riktningen. 

På frågan hur TKL arbetar mot universitet svara Moberg att sektionerna jobbar mot 
institutionerna och att TKL jobbar mot nämnden. Han menar dock att den centrala delen av 
TKL måste bli bättre på att närvara på institutionerna. Han säger att i dagsläget dyker TKL 
upp när de är missnöjda, vilket leder till att institutionerna tycker att de klagar. Han säger att 
de måste upprätthålla en god kontakt, även när det inte är problem. 

Vad Lundqvist förväntar sig av företag vid ett samarbete är att de är aktiva, för en bra 
kommunikation, marknadsför sig på universitetet och att de är strukturerade i sin kontakt. 
Hon tycker många företag beter sig förvirrat och de har dålig framförhållning. Hon menar 
att det blir ofta TKL som får ta kontakten, vilket hon menar kanske är naturligt. 
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På frågan vilka fördelar som finns med ett samarbete mellan TKL (studenter), LTU och 
näringsliv svarar Moberg att för studenternas finns en möjlighet att stanna och verka i Luleå. 
Det är många studenter som vill stanna men inte kan för att de inte har några vägar in till 
företagen som är lite mindre. Den stora massan söker sig gärna härifrån, men om företagen 
kan visa upp sig och kan locka till sig studenter som inte hade tänkt sig stanna kan de knyta 
till sig kompetens de annars inte hade fått. 

Han tror att det för LTU alltid är viktigt med ett samarbete och att LTU ligger i snitt med 
resten av landet när det gäller anställningsbarheten, men det är alltid en viktig fråga. Han tror 
att alumniverksamheten är viktig för att motivera blivande och nuvarande studenter och det 
gäller att förvalta denna kontakt bra, som han uttrycker det: 

där det finns en bra kontakt med alumner brukar det bli bra, mer alumner på campus 

På frågan var ett samarbete kan brista svarar Moberg att allt handlar om att det måste finnas 
en ömsesidig vilja från alla parter; det måste finnas folk på institutionerna som tror på ett 
samarbete och inte bara ledningen, det måste finnas studenter som vill och tror på ett 
samarbete, är engagerade och vill göra det helhjärtat.  

Vidare menar han att det också handlar om företagens vilja att leverera, han får ofta höra om 
företag där det sker ett projekt och studenter känner att de är obetald arbetskraft utan att 
deras kunskap nyttjas. Båda parter behöver känna att de får ett mervärde av projektet. När 
institutionerna och näringsliv kontaktar varandra är det viktigt att parterna gör det för att de 
verkligen är intresserade och inte att de går in och gör ett projekt halvhjärtat. Moberg 
avslutar med att i slutändan gäller det att folk som arbetar med detta tror och känner för det. 

4.2. SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI I LULEÅ 

4.2.1. ORGANISATION OCH VERKSAMHET 
I-sektionen är TKLs yngsta sektion och bildades så sent som våren 2003. Sektionen 
representerar studenter från civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi, 
högskoleingenjörsprogrammet Miljö- och Kvalitetsmanagement samt 
civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång. Studenter som läser något av ovanstående 
program är automatiskt medlem i i-sektionen, fast sektionen välkomnar även andra studenter 
inom TKL som är intresserad av att knyta kontakter. I-sektionen utrycker att: 

Vi finns till för att se till så att våra medlemmar har en rolig, givande, utvecklande och 
nätverksbyggande studietid. 

Förutom att utveckla, bevaka och kvalitetssäkra utbildningen sysslar i-sektionen med att 
anordna evenemang såsom sittningar, företagsträffar, företagsföreläsningar och 
arbetsmarknadsdagar. Uppgifterna är studiebevakning, sociala aktiviteter och att knyta 
samman studenterna med näringslivet, Bokharaei påpekar att det viktigaste för verksamheten 
är studiebevakningen och att utan den finns det inget syfte för sektionen. Avsikten med 
sektionens olika aktiviteter är att studenter skall lära känna varandra, skapa nätverk och att ha 
kul under studietiden. Genom att skapa en bra bild över Luleå kan denna föras vidare till 
blivande studenter och till företagen. 
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Sektionsmötet är det högst beslutande organet, vilka även tillsätter styrelsen. Styrelsen består 
av elva personer, de som sitter i styrelsen är; kassör, sekreterare, ordförande, vice ordförande 
samt de som är ansvarig för respektive utskott. Varje utskotts ordförande har ett utskott 
under sig med en till åtta personer. 

Sektionen finansieras genom att en del av kåravgiften går till sektionen samt från de olika 
event och företagsträffar som ordnas. 

SEKTIONSSTYRELSE 

Sektionsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, ordf. internationella utskottet, ordf. 
arbetsmarknadsutskottet, ordf. idesix, ordf. PR-utskottet, ordf. alumniutskottet, ordf. UBS, 
sekreterare och kassör. Utskotten är öppna för alla studenter som vill engagera sig och 
består, utöver en ordförande, av studenter. Utskottens uppgift är att ordna olika evenemang 
för sektionens medlemmar, där de olika utskotten har olika ansvarsområden. 

Ett av utskotten inom sektionen är arbetsmarknadsutskottet vars syfte är att fungera som en 
länk mellan studenter och företag. Utskottet uttrycker följande på sektionens hemsida: 

Arbetsmarknad skall genom sitt arbete bidra till att i-sektionen i Luleå blir den bästa i Sverige 
genom att skapa ett mervärde för sektionens medlemmar och Sveriges näringsliv. 

För att underlätta vid arbetet med företagskontakt och slippa att repetera arbetet vid varje 
moment har utskottet utarbetat ett standardiserat arbetssätt vid kontakt med företag, som 
även skall hjälpa att upprätthålla kontinuiteten vid företagskontakt. 

4.2.2. FORMELLA STYRMEDEL 
Bokharaei säger att styrning från sektionsmöte till styrelse har varit dålig, så det är egentligen 
styrelsen som tar de flesta besluten. Kraven från medlemmarna kommer mest i form av att 
många aktiviteter har blivit en tradition och blivit ett indirekt krav, sker inte dessa kommer 
sektionens medlemmar ställa sig frågande. Han menar att en form av styrning borde komma 
från sektionens medlemmar som betalar avgift, genom att de förväntas att pengarna förvaltas 
på ett bra sätt. Han säger att ett problem dock är att många medlemmar inte följer upp och 
granskar, de känner att de är tvingade att betala medlemsavgiften men sen bryr de sig inte 
vad som görs med pengarna eller vad de går till. Bokharaei säger att sektionen gjorde en 
insats under förra halvåret, där de skickade ut en enkät till medlemmarna för att fråga vad de 
ville av sektionens verksamhet, vilket också fungerade som ett styrmedel. 

MÅL 

På frågan om TKL sätter mål eller mäter sektionens verksamhet säger Bokharaei att de inte 
gör det men att TKL sätter lagar och stadgar som sektionen skall följa så att de inte bryter 
mot kårens stadgar. Gällande samarbete finns det inga krav, TKL bidrar med erfarenhet och 
hjälp eller ekonomiskt. 

Angående om TKL ställer krav på i-sektionen menar Bokharaei att de kan ställa krav, men 
att de inte vågar peka med hela handen och att det inte är så mycket press från dem. Besluten 
måste komma underifrån, så det är inte TKL som kommer med beslut om vad som skall 
uträttas. Han säger att TKL istället kan tillhandahålla med stöd och verktyg för att lyckas. 
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MOTIVATION 

Det som motiverar många medlemmar att vara aktiva är enligt Bokharaei kontaktnätet som 
de skapar med andra medlemmar, andra sektioners medlemmar samt med olika företag. 

PRESTATIONSMÄTNING 

På frågan hur sektionens prestationer mäts så säger Bokharaei att sektionen inte behöver 
redovisa till någon egentligen men att en verksamhetsberättelse behövs för sektionens 
medlemmar, som berättar vad som skett och gjorts under året. Dock säger han att om TKL 
vill veta vad som händer i sektionen så är det bra att ha ett underlag att luta sig tillbaka på, 
men det är inga krav. 

Bokharaei berättar att styrelsen hade personliga samtal med de aktiva i styrelsen, under första 
halvan av läsåret 08/09 om vad de ville göra under tiden. Andra halvåret hade de uppföljning 
på vad som uträttats under den tiden. I samband med uppföljning sattes även klara mål upp 
gemensamt på vad som skulle göras under resterande tid som sedan följdes upp. Det är 
enligt Bokharaei den styrning som sker. Han menar att som ordförande för ett utskott sker 
arbetet i stor utsträckning mot sådant som personen själv brinner för eller vill arbeta mot, 
den enda begränsningen blir ekonomin. 

Bokharaei säger att belöningen som sker när de aktiva gjort något bra är att de får beröm och 
en klapp på axeln. Ett incitament menar han också blir när de aktiva tar kontakt med olika 
företag så skapar de sig själva den personliga kontakten med företagen, en kontakt som, om 
den vårdas, kan leda till jobb i framtiden. Han säger också att det inte finns några 
konsekvenser vid ett misslyckande, eftersom det är ett ideellt arbete. 

ANSVARSENHET 

På frågan om budget används som styrmedel säger Bokharaei att finansiella medel finns 
utdelade till utskotten i form för grupputveckling, utöver detta finns det ingen styrning där 
det delas ut pengar till utskotten, bortsett från PR-utskottet som budgeteras för utgifter för 
att marknadsföra sektionen och aktiviteter. 

Arbetsmarknadsutskottet har ett ansvar att införskaffa finansiella medel i form av sponsring 
under varje verksamhetsår. Bokharaei berättar att inför varje verksamhetsår så sätt en budget 
utifrån vad utskottet tror är rimligt att de lyckas anskaffa. I slutet av året sker en uppföljning 
om utskottet lyckas nå det budgeterade målet, han säger dock att problemet är att de aktiva 
inom utskottet inte kontinuerligt följer upp det budgeterade målet. Han säger att 
budgeteringen borde fungera som en sporre för dem som sitter i utskottet, de vet att det är 
denna mängd som skall införskaffas genom olika företagsaktiviteter. Genom att visa upp det 
tydligare vad som hittills lyckats införskaffas och jämföra detta mot målet tror Bokharaei att 
det skulle sporra mer för att nå upp till den budgeterade gränsen. 

4.2.3. INFORMELLA STYRMEDEL 
Om det på ett sektionsmöte tas ett beslut om att något skall göras, så brukar det oftast 
utföras då det är studenternas talan. Tas ett beslut inom styrelsen går det inte att peka med 
hela handen och säga vad som skall göras, det finns en rädsla för att trampa folk på tårna. 
Bokharaei tycker ibland att det verkar som att folk är rädda för ansvar ibland. Ifall något skall 
bli gjort handlar det istället om att intala folk varför det bör ske och betydelsen för 
verksamheten. Sektionen är trots allt en ideell verksamhet, där det inte går att tvinga någon. 
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Det handlar om att visa på vikten av att genomföra en insats, en insats som genererar något 
bra för hela verksamheten. Bokharaei menar att detta är något som måste göras ute i 
arbetslivet också, mer informell styrning för att nå bästa möjliga resultat. Genom att peka 
med hela handen, får den som blir pekad på inte någon motivation för att utföra uppgiften. 

Att arbeta med sektionsverksamhet handlar mycket om att vara driven för att t.ex. få kontakt 
med ett företag och väcka deras intresse. Bokharaei menar att det inte behöver vara så svårt 
bara rätt saker sägs och att det trycks på rätt knappar. 

4.2.4. SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI OCH SAMVERKAN 
På frågan vad Bokharaei tycker ger en positiv bild av utbildningen och universitet säger han 
att när han sökte till sin utbildning var det som lockande om han hört talas om universitetet 
och i vilken utsträckning de verkade ha involverat näringslivet. 

De konkreta aktiviteter som sektionen gör för näringslivskontakt är events, företagskvällar 
och lunchföreläsningar. De olika aktiviteter som görs är endast baserade på egna initiativ. 
Bokharaei säger att i Luleå får sektionen kämpa för varje företagskontakt, det är aldrig 
företag som tar kontakt med dem. Han vet inte om det beror på en okunskap om LTU och 
sektionen eller brist på tid, det forum vilket företagen oftast använder för att locka studenter 
är via LARV, men företagen vågar sällan själva komma hit. 

Bokharaei anser att det kan behövas mer direktkontakt från företagen till t.ex. TKL och i-
sektionen där de berättar deras behov och intresse. Han säger att företagen vill ha 
arbetskraft, men att de inte tar kontakten. Företagen borde istället ta kontakt i ett tidigt 
stadium för att skapa ett intresse hos studenter. Han säger att i företag med alumner från 
LTU är det oftast ett större intresse till kontakt. 

Angående vilka fördelar Bokharaei kan se med ett fungerande samarbete mellan i-sektionen 
(studenter), LTU och näringsliv så säger han om studenter får en personlig kontakt med 
någon i näringslivet eller på LTU så känner de sig lite mer bekväma och motiverade att 
fortsätta studierna. Det är många företag som vill ha arbetskraft eller stöd i vissa frågor 
samtidigt som studenter vill jobba extra, men de har dålig kontakt med varandra. Ofta vet 
parterna vad som skall göras, men det görs inget eller så görs det för komplicerat. 

Bokharaei tror att ett stort hinder mot ett fungerande samarbete är bristen på feedback från 
företag som inte är intresserade. Han menar att tid också är en stor begränsning, främst från 
näringslivet. Bokharaei blir glad av att folk i näringslivet tar sig tid, han säger att det inte 
betyder att företagen är sysslolösa utan att de bryr sig och tycker det är viktigt med kontakt. 
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
I detta kapitel kommer resultatet från den empiriska undersökningen att jämföras med den teoretiska 
referensramen. Analysen belyser vilka styrmedel som används inom undersökningsobjekten samt hur dessa 
kan påverka ett samarbete. Analysmodellen, figur 4 kommer vara underlag för analysen. 

5.1. ORGANISATIONENS MÅL 
En organisations vision bryts ner i delmål som ska lösas med hjälp av handlingsbaserad 
strategi (Bruzelius & Skärvad, 2004). Detta gör att strategier och mål är viktiga 
styrningsverktyg. Både TKL och i-sektionen har en uttalad vision som berättar vad deras 
syfte är samt att båda arbetar mot det övergripande som står i deras visioner, ett bevis på 
detta är uppdelandet av utskott inom båda verksamheterna. Båda organisationerna har 
utskott som arbetar mot det sociala, utbildningskvalitet och arbetsmarknaden. 

Inom båda organisationerna har dock dessa övergripande mål inte riktigt brutits ner till 
delmål och båda organisationerna har relativt låg målstyrning. Inom TKL sätts inga precisa 
mål upp för arbetet utan arbetet sker mot vad som är aktuellt för stunden. Svårigheterna 
med att sätta upp konkreta mål för TKLs verksamhet är faktumet att organisationen och 
dess styrelse är skiftande. Detta har de dock försökt lösa genom att den avgående styrelsen 
skriver upp målen för nästkommande styrelse i verksamhetsplanen, men det tar oftast lång 
tid för den tillträdande styrelsen att sätta sig in i målen för verksamheten. 

Inom i-sektionen sätts inga mål upp för den övergripande verksamheten. Ordförande för 
respektive utskott får själva sätta upp mål för vad de skall göra under året, med utgång från 
visionen. Inom i-sektionen handlar det mycket om, i likhet med TKL, vad den aktiva är 
intresserad av, brinner för och tycker är roligt. 

5.2. INDIVIDENS MÅL SAMT MOTIVATION 
Det viktigaste för att få genomslag för implementerandet av strategier är att få så många 
medlemmar som möjligt engagerade i verksamheten (Simons, 2005). Detta tycker jag tydligt 
går att se inom båda organisationerna. Aktiva medlemmar och styrelsen inom 
organisationerna verkar vara engagerade, vilket främst visar sig genom att de trots allt 
engagerar sig ideellt. Det är denna uppfattning jag vunnit, men som Lundqvist uttrycker det 
så är det en stor skillnad i engagemanget inom de olika sektionerna. 

Motivation blir ett ramverk inom vilket individens allt handlande utspelas och blir således 
också referensramar för allt individen vill företa sig (Bruzelius & Skärvad, 2004). Lundqvist 
och Bokharaei säger att det som motiverar de aktiva att arbeta med arbetsmarknadsfrågor är 
att de får erfarenhet, lär sig organisera, lär sig ta kontakt med företag samt att genom arbetet 
skapas en kontakt med olika företagsrepresentanter. Detta anser jag, utifrån vad Bruzelius 
och Skärvad nämner, bör leda till ett engagerat arbete med arbetsmarknadsfrågor. Detta till 
trots uttrycker respondenterna en brist inom arbetet med arbetsmarknadsfrågor. 

5.3. ANVÄNDNINGEN AV FORMELLA STYRMEDEL 
Inom TKL är de formella styrmedel som används budget och verksamhetsplanen, inom i-
sektionen är det främst budget som används som styrmedel. 
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En ansvarsenhet är en enhet som leds av en chef med ansvar för dess aktivitet (Anthony & 
Govindarajan, 2007). Varje utskott inom TKL och i-sektionen har en ordförande som 
ansvarar för och samordnar dess aktiviteter. Det går att se TKL olika utskott som 
ansvarsenheter, med ekonomiskt ansvar. En ansvarsenhet är ett kostnadscentra, där det 
signifikanta för denna typ av center är att de ofta styrs på budget (Anthony & Govindarajan, 
2007). Utskotten inom TKL har ett kostnadsansvar där de har en budgeterad summa att 
hålla sina utgifter inom. AU inom TKL och i-sektionen är det utskott som, utöver ett 
kostnadsansvar, har ett intäktsansvar. De kan dock inte räknas som ett resultatcentra då dess 
input och output inte ställs i förhållande till varandra. Inputen som AU införskaffar har som 
syfte att ge bidrag till hela organisationen, medan outputen är bestämd efter hur mycket de 
som utskott får spendera. 

Mätningen på en intäkts- eller kostnadsenhet blir ett mått på dess effektivitet då måttet visar 
relationen mellan uppsatt mål och input eller output (Anthony & Govindarajan, 2007). Inom 
TKL sätts ett mål för hur mycket pengar som skall införskaffas av AU av den avgående 
styrelsen, vilket har visat sig kan leda till problem då det tar tid för den tillträdande styrelsen 
att sätta sig in i målen. En central del vid prestationsmätning är att målet för prestationen är 
tydlig (Hume, 1995). En förutsättning med arbetet mot ett mål är insikten i vad målet 
innebär samt hur utfallet av målet kan påverkas. Detta stöder Simons med att säga att 
mätningen mot ett mål bl.a. måste vara objektivt, det skall inte finnas någon tveksamhet 
inför vad måttet innebär och hur det ska påverkas (Simons, 2005). Inom i-sektionen sätts 
målen av den person som skall uppnå målet, vilket leder till att personen automatiskt får en 
förståelse för målet samt lättare vet hur den kan påverka det. 

Arbetets art och målen i båda organisationers styrelse sätts i stor utsträckning efter vad de 
inom styrelsen tycker är roligt, vad de intresseras av och motiveras av. Detta arbete och 
dessa mål behöver inte alltid gå i samma riktning som organisationens och kanske inte i 
enighet med vad som är bäst för organisationen. Finns det ingen överensstämmelse mellan 
en organisations aktiviteter så finns det heller ingen tydlig strategi och ingen utsikt om 
varaktighet för organisationen (Porter, 1996). Det går dock kanske inte att dra alltför 
långtgående slutsatser från detta i dessa organisationer. Det är som Taliento och Silverman 
uttrycker det; styrelsemedlemmar har ofta olika individuella mål och motiv, i vinstdrivande 
organisationer ses dock ägarnas krav som ett gemensamt mål medan det i icke-vinstdrivande 
inte ses lika självklart (Taliento & Silverman, 2005). Trots dessa så tyder teorin på för att en 
organisation skall verka effektivt, behöver det ske en överensstämmelse mellan dess 
aktiviteter. 

Trots att TKL och i-sektionen sätter upp mål för de olika utskotten, finns det ett problem 
med mätningen av målen. Det är som Pfeffer och Sutton uttrycker det; det som mäts är det som 
blir gjort och det som inte mäts brukar lämnas därhän (Pfeffer & Sutton, 2001). Det som mäts är 
det som uppmärksamheten riktas mot och det som anses väsentligt. Inom TKL så mäts 
utfallet av de uppsatta målen, som sedan skall presenteras inför KF och mätningen av målen 
sker även inom i-sektionen. Men problemet som jag ser det är att det inte läggs någon större 
vikt vid mätningarna av målen. Då mätningen och konsekvenserna inte riktigt 
uppmärksammas ser jag att risken finns, precis som Pfeffer och Sutton uttrycker, att det 
lämnas därhän. Ett exempel på detta är AU inom båda organisationerna, där det trots allt 
finns ett mål för hur mycket pengar de skall införskaffa genom att knyta kontakter med 
företag, men då mätningen mot dessa mål inte verkar ske fullt ut samt att konsekvenserna 
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vid att inte nå upp till målet inte finns, finns risken att kontakten med arbetsmarknaden 
lämnas därhän. Det är som Lundqvist säger när det blir brist på tid; att fokus läggs på sådant 
som syns, vilket inte är att ringa företag och knyta kontakter. Det måste dock tas i beaktning 
att eftersom mycket av arbetet som sker inom dessa organisationer är ideellt är det svårt att 
lägga för stor vikt vid kraven att prestera mot målen, vilket även stöds av de jag intervjuat.  

Den individ som mäts måste ständigt följas upp med vad som ska uppnås och vad som utgör 
basen för mätningen (Hume, 1995). Detta tycker jag det går att se prov på inom båda 
organisationerna, arbetet inom AU sker så att målen kontinuerligt övervakas för att se hur de 
ligger till på vägen att nå målen. Styrelsen inom i-sektionen hade uppföljning efter att halva 
verksamhetsåret löpt, bristen jag ser där är dock, som Bokaharaei uttrycker det, att utskotten 
själva är för dåliga på att övervaka sina prestationer. 

För att organisationernas ledare starkare ska påverka beteendet mot ett resultat brukar de 
koppla belöningar till mätningarna (Pfeffer & Sutton, 2001). Det är som Anthony och 
Govindarajan uttrycker det; det som belönas är det som verkligen har betydelse (Anthony & 
Govindarajan, 2007), belöningen blir ett incitament och motivation för att jobba mer 
effektivt mot målet. Inom båda organisationerna används belöningar för att motivera 
medlemmarna, dessa kan vara i form av olika tillställningar som fester, luncher och 
middagar. De kan även vara i form av beröm för att uppgiften utförts väl. Respondenterna 
säger att belöningen för många som arbetar ideellt är att de knyter kontakter med bl.a. andra 
studenter och framförallt med företag. Denna icke-monetära form av belöningar stöds av 
teorin som säger att belöningar kan vara av både monetär och icke-monetär art (Bruzelius & 
Skärvad, 2004). Samt att dessa typer av organisationer ofta har begränsade tillgångar, vilket 
gör det svårt att bl.a. ge ekonomisk belöning som incitament (Taliento & Silverman, 2005). 

En stor del av organisationernas finansiering kommer från medlemmarna, vilket gör att 
dessa kan betraktas som ägare av organisationerna. I ideella organisationer utnyttjar inte 
finansiärerna deras möjlighet att påverka prestationerna samt att när de gör det fokuserar de 
på fel faktorer (Taliento & Silverman, 2005). Detta stöds i praktiken genom att 
medlemmarna sätter för lite krav på organisationerna och granskningen av hur 
organisationerna förvaltar medlemsavgiften är i princip obefintlig. 

5.4. ANVÄNDNINGEN AV INFORMELLA STYRMEDEL 
Eftersom båda organisationerna i stor utsträckning består av ideell arbetskraft, blir informella 
styrmedel en väl använd form av styrning. Det är som Bokharaei uttrycker det; det går inte att 
peka med hela handen, sektionen är trots allt en ideell förening och det går inte att tvinga någon. Ewing 
och Samuelson menar att mindre formella, mjuka styrmedel innebär förståelse för, acceptans 
av och kunskap om företagets mål och hur den egna verksamheten kan bidra till 
måluppfyllelsen (Ewing & Samuelson, 1998). Detta tycker jag i stor utsträckning verkar 
användas inom sektionen, där det handlar om att intala varför saker bör göras och få dem att 
förstå vikten av prestationen, då det inte går att tvinga någon. 

Det är viktigt att skapa en miljö där den mänskliga energin och spontaniteten frisläpps för att 
skapa nya möjligheter och ta sig förbi hinder (Simons, 2005). Detta tycker jag går att skönja i 
båda organisationerna, där det handlar mycket om att stärka banden mellan de aktiva i form 
av teambuilding-aktiviteter, fester och middagar. Det talas inom båda organisationerna att 
det ska vara roligt att vara aktiv. Simons uttrycker också att en ledare måste vara personligt 
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engagerad i organisationen för att nå framgång (Simons, 2005). Engagemanget är något som 
jag inte anser saknas hos någon av respondenterna i organisationerna. 

5.5. MÅLÖVERENSSTÄMMELSE 
Målöverensstämmelse uppstår då individens strävan att uppfylla sitt eget intresse också blir 
en strävan i organisationens intresseriktning (Anthony & Govindarajan, 2007). Jag har fått 
uppfattningen av att inom de båda undersökta organisationerna finns en överensstämmelse 
mellan organisationernas vision och de aktivas individuella mål. Men då organisationerna inte 
har tydliga mål för hur detta arbete ska bedrivas och då målen utformas efter de aktivas egna 
motiv, sker inte alltid individernas arbete i organisationernas riktning. 

5.6. KOMMENTARER KRING SAMVERKAN 
Som Moberg säger kommer arbetsmarknadsfrågor att få större betydelse när kårobligatoriet 
avskaffas. Arbetsmarknadsarbetet på TKL har varit lite ad hoc till skillnad mot arbetet på 
andra kårer i Sverige, som har långa och starka samarbeten med näringslivet. 

Respondenterna uttrycker ett behov av mer företagskontakt i utbildningen, något som skulle 
gynna studenter, LTU och näringsliv. 

Respondenterna uttryckte att engagemang och en ömsesidig vilja från alla parter är en 
förutsättning för ett fungerande samarbete, något som ibland saknas. Det känns som att 
företagen ibland inte är så intresserade av att samarbeta. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
I detta kapitel dras slutsatser från analysen i ett försök att fylla syftet och besvara forskningsfrågorna.  

Syftet med denna undersökning var att ur ett studentperspektiv studera styrmedlens 
påverkan på ett samarbete mellan studenter, universitet och näringsliv. 

VILKA STYRMEDEL ANVÄNDS INOM TEKNOLOGKÅREN OCH SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL 

EKONOMI? 

Inom båda organisationerna används formella och informella styrmedel för att påverka 
medlemmarnas beteende. Det är dock i stor grad individens engagemang och intresse som 
påverkar de aktiviteter som realiseras inom organisationerna. Vid undersökningen 
identifierades en del uttalade styrmedel som respondenterna såg, men utöver de uttalade 
styrmedel som används urskiljdes ett antal styrmedel som påverkade eller skapade grunden 
för att organisationernas medlemmar ska arbeta i harmoni med varandra och organisationen.  

De styrmedel som enligt respondenterna används inom TKL är budget och 
verksamhetsplanen. Utskotten styrs med ett budgeterat kostnadsansvar, AU styrs även med 
ett budgeterat intäktsansvar. Verksamhetsplanen är generell och innehåller långsiktiga samt 
övergripande mål för hur verksamheten skall bedrivas inom TKL och dess sektioner. Den 
uttalade styrning som sker inom i-sektionen är AU som har ett budgeterat intäktsansvar. 
Styrningen med intäkts- och kostnadsansvar leder indirekt till att dessa utskott blir 
ansvarsenheter. 

Utöver de uttalade styrmedel som används fann undersökningen att båda organisationerna 
inte sätter upp delmål för verksamheten utan att de aktiva i stor grad sätter sina egna mål, 
problemen som jag fann med delmålen, trots att uppföljning sker, är att 
prestationsmätningen inte är betydande. 

Undersökningen fann att delmålen inom båda organisationerna sattes efter vad som 
intresserade individerna. Detta kan enligt teorin leda till en försämrad målöverensstämmelse. 

Belöningar av icke-monetär art används inom båda organisationerna för att motivera de 
aktiva medlemmarna. 

Informella styrmedel används i viss utsträckning inom organisationerna. Användningen av 
informella styrmedel syns kanske extra tydligt då båda organisationerna präglas av ideellt 
arbete, det går inte att ställa krav på medlemmarna i samma utsträckning som t.ex. en 
vinstdrivande organisation. Inom båda organisationerna arbetas det med att skapa en 
förståelse och acceptans av organisationens mål och aktiviteter samt att skapa en miljö för att 
prestera och trivas väl. 

HUR PÅVERKAR ANVÄNDANDET AV DESSA STYRMEDEL INOM TEKNOLOGKÅREN OCH 

SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI MÖJLIGHETERNA TILL ETT SAMARBETE MELLAN 

STUDENTER, UNIVERSITET OCH NÄRINGSLIV? 

Användningen av styrmedel inom organisationerna påverkar ett samarbete mellan studenter, 
universitet och näringsliv. I vissa fall påverkar närvaron av styrmedel ett samarbete i positiv 
bemärkelse medan avsaknaden av styrmedel i vissa fall försämrar möjligheterna till ett 
effektivt samarbete. 
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En del av TKLs vision uttrycker generellt att organisationen ska syssla med 
arbetsmarknadsfrågor, deras verksamhetsplan bryter ner denna vision till övergripande mål 
inom vilka området detta arbete skall ske. Det jag tycker saknas är konkreta delmål som styr 
verksamheten i visionens riktning. I dagsläget tar sig de aktiva an de aktiviteter som de själva 
intresseras av vilket inte behöver vara det bästa för ett effektivt samarbete med näringslivet. 

Ett exempel från verksamhetsplanen är: 

Teknologkåren skall arbeta för att skapa långsiktiga samarbeten med externa aktörer 

Detta övergripande mål konkretiseras av den aktuella styrelsen i olika aktivitet för att arbeta 
mot övergripande målet, vilket blir olika från år till år då styrelsen byts ut från år till år. Jag 
tycker detta arbetssätt blir för diffust, de övergripande målen bör vara mer konkreta för att få 
en kontinuitet i den ständigt skiftande styrelsen. Detta är något som uttrycktes vid 
undersökningen; en saknad av tydliga mål som det hela tiden arbetas mot istället för att 
arbeta mot olika saker varje år 

För i-sektionen blir detta arbete ännu mer diffust, där finns inga övergripande mål för 
verksamheten, utskotten får själva sätta upp aktiviteter för hur arbetet inom visionen skall 
fortskridas. Här saknar jag också tydliga delmål får att få en kontinuitet och 
överensstämmelse i arbetet. 

Jag tror att en förutsättning för att detta skall lyckas inom båda organisationerna är att det 
görs på de största och viktigaste målen, målen som de aktiva själva sätter är nog trots allt 
viktiga för att motivera.  

En avsaknad av prestationsmätning mot de uppsatta målen, tror jag försämrar 
förutsättningarna för ett effektivt arbete mot samarbete. Genom att försumma mätningen av 
utfallet på måltal förbises även arbetet mot dem. Det är trots allt så som teorin säger; det som 
mäts, är det som blir gjort och det som inte mäts lämnas därhän. Detta stöds även i praktiken vilket 
Lundqvist uttryckte i undersökningen; då det finns lite tid läggs fokus på sådant som syns, 
vilket inte är att ringa företag och knyta kontakter. 

En överensstämmelse mellan organisationernas vision och de aktivas individuella mål saknas 
i många fall inte. En del av syftet för båda organisationernas är att syssla med 
arbetsmarknadsfrågor och många medlemmar engagerar sig för att få kontakten med 
arbetsmarknaden. Men då organisationerna inte har tydliga mål för hur detta arbete ska 
bedrivas och då målen utformas efter de aktivas egna motiv, sker inte arbetet samstämmigt. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel lämnas egna synpunkter och rekommendationer samt att eget resonemang förs kring resultatet. 

Denna undersökning har för min del varit väldigt intressant och engagerande. Jag tänkte här 
försöka lämna lite tankar och synpunkter som dykt upp under arbetets gång. Först tänkte jag 
dock lyfta några tankar kring resultatet. 

Arbetet som sker för medlemmarnas bästa inom båda organisationerna är trots allt 
framgångsrikt och uppskattat, det ordnas sociala aktiviteter, det sker en kvalitetskontroll av 
utbildningen samt att det ordnas många företagsaktiviteter för studenterna. Stor del av arbete 
sker via ideella insatser, för att skapa bättre förutsättningar för resterande medlemmar. 

Trots detta går det alltid att göra bättre med tanken om ständiga förbättringar. Som 
Lundqvist uttrycker det; att vara aktiv är att se sina misstag och förbättra dem, det är det som 
leder till utveckling. Jag tror att det resultat som klargjorts kan vara nyttigt att ta i beaktning 
för att ytterligare förbättra verksamheten. Ett exempel på hur jag tror att det kan bli ett 
kontinuerligare arbete inom TKL är att istället för ett diffust övergripande mål som: 

Teknologkåren skall arbeta för att skapa långsiktiga samarbeten med externa aktörer 

Bör det övergripande målet preciseras tydligare, som t.ex.: 

Teknologkåren skall arbeta för att skapa långsiktiga samarbeten med externa aktörer, genom: 

- Ett aktivt arbete för att ta kontakt med externa aktörer 

- Kontinuerlig uppföljning med externa aktörer som TKL varit i kontakt med 

Vidare tror jag det är viktigt inom båda sektionerna att använda ett systematiskt arbetssätt 
utifrån ett tydligt ramverk, ett system som innehåller tydliga mål och mättal. Detta är något 
som även Moberg insisterar på. Jag tror verkligen att båda organisationerna behöver utarbeta 
tydligare mätrutiner för att motivera de aktiva att prestera väl mot mätpunkterna, för 
bevisligen är det så att uppmärksamheten riktas mot det som mäts. Viktigt vid utformandet 
av mättalen tror jag är, att de är av drivande karaktär. Ta exemplet med preciseringen av 
TKLs vision ovanför; Ett aktivt arbete för att ta kontakt med externa aktörer. Ett sådant mål 
borde inte mätas efter årets slut utan borde följas upp kontinuerligt, på t.ex. veckobasis, hur 
arbetet mot detta mål fortskrider. 

En faktor till att arbetsmarknadsarbetet inom TKL inte har varit tillfredsställande, är bristen 
på tid för utskottets ordförande. Jag tror att en åtgärd här är att frilägga posten som 
ordförande för AU från vice ordförande. Detta skulle leda till att den som har ansvaret för 
arbetsmarknadsfrågor skulle ges mer tid till detta. 

Ytterligare en faktor som påverkat att AU inte fungerat tillfredsställande, är som Lundqvist 
uttrycker, att utskottet inte fungerat som hon hoppats. För att få AU att arbeta i den riktning 
som önskas kan det krävas högre krav och tydligare mål på de aktiva samtidigt så är det ett 
ideellt arbete, så risken finns att de ideellt arbetande tappar lusten av att medverka. En idé till 
att skapa kontakter med näringslivet är att involvera detta i en kurs, inom t.ex. 
marknadsföring, där kontaktskapandet belönades med betyg i kursen och på så sätt utgör det 
ett incitament. 
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En sak att ta i beaktande är att för ett fungerande samarbete mellan parterna krävs 
uppoffringar från alla parter. Det finns oftast en vilja från studentorganisationernas sida att 
ta kontakt med näringslivet, men i vissa fall visar företagen en ovilja att inleda ett samarbete. 
Alla parter är trots allt beroende av varandra och alla har något att vinna på ett fungerande 
samarbete, vilket borde leda till förutsättningar för ett ömsesidigt samarbete. 

En tanke som har väckts under arbetet är att mycket av den kontakt som sker med företagen 
i många fall har syftet att endast införskaffa pengar till verksamheterna. När målet ligger på 
att införskaffa en viss mängd pengar så kommer beteendet att vara därefter. Detta tror jag 
kan påverka till företagens ovilja till att samarbeta samt att det påverkar de aktivas beteende, 
då folk oftast känner sig obekväma med att be om pengar. Jag tror att om fokus vid 
kontakten med företag istället ligger på att skapa kontakter och samarbete åt studenter så blir 
intäkter till organisationerna ett resultat av kontaktskapandet. 

Mycket av arbetsmarknadsarbetet sker i dagsläget mot stora och väletablerade företag, jag 
tror att en ny väg att gå är att satsa på småföretag i regionen. Dessa företag är i behov av ny 
kompetens, ett problem för dessa småföretag är dock bristen på resurser. Men jag tror att en 
bra väg att gå är via intresse- och branschorganisationer. Ett exempel är ESIS som trots allt 
representerar hundra företag i norr- och västerbotten, genom organisationer liknande dessa 
kan företagen förena sina resurser och erbjuda mer tid och intresse för 
studentorganisationer. 

Avslutningsvis tänkte jag diskutera kring idén om att det som mäts, det blir gjort, detta är något 
som jag har funderat en hel del på under uppsatsens mognande och upptäckt passar in på 
mycket företeelser runt omkring mig. Det går bara att se till mig själv som student; under 
studietiden stöter studenter på moment som presentationer, tentamen, uppsatser i kurser. 
Genom att examinatorn i kursen mäter resultatet och prestationen skapar det en vilja att 
genomföra momenten väl. Att sedan till resultat och prestationen koppla en belöning i form 
av ett betyg påverkar beteendet att prestera väl, än starkare; det som verkligen har betydelse det 
belönas. Detta har visat sig i kurser där moment endast värderas efter att vara godkänd eller 
ickegodkänd, vilket leder till att motivationen minskar för att prestera utöver 
förväntningarna. I likhet med detta så tror jag att det är viktigt att mäta resultatet på 
aktiviteter och för att stärka beteendet utdela någon form av belöning eller uppskattning. 

7.1. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
En sak som uttryckte sig under intervjuerna är att det verkar vara en stor skillnad i 
engagemanget inom de olika sektionerna. Det skulle vara intressant att göra denna 
undersökning på fler sektioner inom TKL och kanske även bredda det till att undersöka 
Luleå Studentkår med deras sektioner. 

Jag tror också att det skulle vara intressant att undersöka möjligheterna att involvera 
kontaktskapandet i en kurs, t.ex. inom marknadsföring, för att stärka kontakten mellan 
studenter och företag. 

Sen tror jag det viktigaste för fortsatt arbete är att de undersökta organisationerna verkligen 
implementerar de presenterade idéerna, som att ta fram tydligare mål och mättal för att 
möjliggöra för ett kontinuerligare arbete där fokus inte ligger på att införskaffa pengar till 
organisationerna, utan att skapa kontakter. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE ORDFÖRANDE TEKNOLOGKÅREN 

Introduktion 
1. Berätta kortfattat om dig själv, din bakgrund, din utbildning, din position i 

organisationen. 

Om organisationen 
2. Beskriv avdelningen kort 

a. Dess verksamhet 
b. Kunder 
c. Hur många anställda osv. 

3. Beskriv organisationsstrukturen,  
a. Platt 
b. Komplex 
c. Centraliserad enhet  
d. Decentraliserad enhet  

4. Vad har ni för mål och visioner för TKL?  
a. Hur eftersträvas dessa? Konkret exempel 
b. Hur mäts dessa? 

5. Vilka mål är formellt viktigast för verksamheten?  
6. Vilka mål är viktigast för dig/din verksamhet? 
7. Berätta om målen för enheten ovanför, överensstämmelse? 

Styrning 
8. Har du ett ekonomiskt ansvar? Beskriv det 

a. Används budget? 
9. Har utskotten ett ekonomiskt ansvar? 

a. Budget? 
10. Hur påverkar/styr ni enheterna under er/de olika utskotten? 

a. Hur mäts deras prestation? 
b. Vem granskar/mäter detta? 

11. Vilka styrmedel används, både hårda och mjuka, ekonomiska och icke-ekonomiska? 
12. Finns det ekonomiska incitament, bonusar? 
13. Är det mer informell, än formell, styrning som används? Mer om att skapa en god 

miljö, insikt och förutsättning för medlemmarna att lyckas? 

Samverkan 
14. Enligt era styrdokument är en av era uppgifter att syssla med näringslivskontakt, kan 

du ge exempel på konkreta aktiviteter som ni gör? 
a. Hur styrs detta? 
b. Finns specifika mål 
c. Finns mätbara mått 

15. Konkreta åtgärder som främjar samarbetet med universitet? 
a. Hur styrs detta? 
b. Finns specifika mål 



 II 

c. Finns mätbara mått 
16. Arbetsmarknadsutskottet som sysslar med näringslivskontakt, har de några mål som 

de skall uppfylla? 
a. Hur mäts dessa? 

17. Vad tror du det är som motiverar Teknologkårens medlemmar att arbeta med 
näringslivsfrågor? 

a. Hur gör man detta? 
18. Vad förväntar du dig av företag och LTU vid ett samarbete mellan parterna? 
19. Vars ser du att ett samarbete mellan parterna skulle kunna misslyckas? 
20. Vad ser du för fördelar med ett fungerande samarbete mellan studenter, LTU och 

näringsliv? 
21. Har ni några förväntningar av sektionerna eller uppställda mål vad gäller deras arbete 

kring samverkan
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE VICE ORDFÖRANDE 

TEKNOLOGKÅREN/ORDFÖRANDE ARBETSMARKNADSUTSKOTTET 

Introduktion 
1. Berätta kortfattat om dig själv, din bakgrund, din utbildning, din position i 

organisationen.  

Om organisationen 
2. Beskriv arbetsmarknadsutskottets organisation kort 

a. Dess verksamhet 
b. Kunder 
c. Hur många aktiva osv. 

3. Beskriv organisationsstrukturen,  
a. Centraliserad enhet  
b. Decentraliserad enhet 
c. Beordrar du arbetet eller tar ni beslut gemensamt? 

4. Vad har ni för mål och visioner för arbetsmarknadsutskottet?  
a. Hur eftersträvas dessa? Konkret exempel 
b. Hur mäts utskottets prestation? 

5. Vilka mål är formellt viktigast?  
6. Vilka är viktigast för dig/din verksamhet? 
7. Berätta om målen för enheten ovanför, överensstämmelse? 

Styrning 
8. Har ni ett ekonomiskt ansvar? Beskriv det 
9. Hur påverkar/styr du de inom utskottet? 

a. Hur mäts deras prestation? 
10. Vilka styrmedel används, både hårda och mjuka, ekonomiska och icke-ekonomiska? 
11. Finns det ekonomiska incitament, bonusar? 
12. Hur motiveras utskottet och de aktiva till att arbeta med näringslivsfrågor? 

Samverkan 
13. Er uppgifter att syssla med näringslivskontakt, kan du ge exempel på konkreta 

aktiviteter som ni gör? 
a. Hur styrs detta? 
b. Finns specifika mål 
c. Finns mätbara mått 

14. Vad förväntar du dig av företag vid ett samarbete? 
15. Vars ser du att ett samarbete mellan parterna skulle kunna misslyckas? 
16. Vad ser du för fördelar med ett fungerande samarbete mellan studenter, LTU och 

näringsliv? 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE ORDFÖRANDE SEKTIONEN FÖR 

INDUSTRIELL EKONOMI 

Introduktion 
1. Berätta kortfattat om dig själv, din bakgrund, din utbildning, din position i 

organisationen.  

Om organisationen 
2. Beskriv organisationen kort 

a. Dess verksamhet 
b. Kunder 
c. Hur många studenter 

3. Beskriv organisationsstrukturen,  
a. Platt 
b. Komplex 
c. Centraliserad enhet 
d. Decentraliserad enhet 

4. Vad har ni för mål och visioner för verksamheten?  
a. Hur eftersträvas dessa? Konkret exempel… 
b. Hur mäts dessa? 

5. Vilka mål är formellt viktigast?  
6. Vilka är viktigast för dig/din verksamhet? 

Styrning 
7. Finns ekonomiskt ansvar? Beskriv det 

a. Budget? 
8. Har utskotten ett kostnadsansvar? 

a. Budget? 
9. Hur påverkar/styr ni enheterna under er/de olika utskotten? 

a. Hur mäts deras prestation? 
b. Vem granskar/mäter? 

10. Vilka styrmedel används, både hårda och mjuka, ekonomiska och icke-ekonomiska? 
11. Finns det ekonomiska incitament, bonusar? 
12. Är det mer informell, än formell, styrning som används i verksamheten? 

a. Handlar mer om att skapa en miljö och förutsättning för medlemmarna att 
prestera? 

Samverkan 
13. Enligt era styrdokument är en av era uppgifter att syssla med näringslivskontakt, kan 

du ge exempel på konkreta aktiviteter som ni gör? 
14. Konkreta åtgärder som främjar samarbetet med universitet? 

a. Hur styrs detta? 
b. Finns specifika mål 
c. Finns mätbara mått 
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15. Arbetsmarknadsutskottet är det utskott som sysslar med näringslivskontakt. Vad 
förväntar du dig av dem? 

a. Har de några mål inför verksamhetsåret som de skall uppfylla? 
b. Hur mäts dessa mål? 

16. Hur tror du är det viktigaste sättet att motivera aktiva sektionens medlemmar för att 
arbeta med samverkan och nå ut till näringslivet? 

17. Vad förväntar du dig av företag och LTU vid ett samarbete mellan parterna? 
18. Vad ser du för fördelar med ett fungerande samarbete mellan studenter, LTU och 

näringsliv? 
19. Vad tror du är största hindret mot att samverkan inte har en större del inom 

universitetsvärlden? 
20. Berätta om målen för enheten ovanför, teknologkåren, överensstämmelse? 
21. Vad förväntar sig Teknologkåren/fullmäktige av er? 

a. Hur styrs detta? 
b. Hur mäts detta? 
c. Hur presenteras detta? 


