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Förord 
Denna rapport har kommit till mycket på grund av stimulerande möten och 
ett  mycket  intressant  problem,  fött  ur  en  tidigare  kurs  på  Luleå  Tekniska 
Universitet,  LTU.  Dels  på  grund  av  Anders Högström  från  Electropolis  som 
har visat engagemang och tillit till mina prestationer och idéer men även till 
Håkan Perzon vid institutionen för industriell marknadsföring på LTU. 

Jag vill även tacka TorBjörn Nilsson för ett bra jobb som bollplank, samt mina 
studievänner  Janne  Poikulainen  och  Rikard  Skogh  för  ett  gott  och 
entusiastiskt  samarbete.  Till  sist  vill  jag  tacka  seminariegruppen  som  gett 
värdefull input till mina alla utkast. 

 

Luleå Juni 2009 

 

Jon Solheim 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Abstract 
This  paper  aims  to  investigate what  obstacles  and  problems  connected  to 
the  cooperation  between  universities,  students  and  business  firms  that 
exists  and  to  clearify  wether  management  control  systems  are  a  critical 
limiting  factor  to  it.    Background  facts  consists  of  knowledge  that  the 
electronics branch of  trade  in  the northern parts of  Sweden  risks  to  suffer 
from  a  lacking  base  of  competence  and  therefore  needs  to  keep  a  close 
relationship  with  universities  and  it’s  students  to  build  a  solid  base  of 
recruitment for the future. 

A case studie has been made on an interrest group in the region and some of 
it’s  connected  companies.  It  has  been  a  qualitative  research  metod  with 
personal intervjues with people in leading positions. 

The  results  show  that  the  management  control  systems  are  relatively 
undeveloped  in  the companies. The  informal management control  systems 
with  understanding  for  and  knowledge  of  the  goals  and  culture  already 
today  seems  to  be  relativley  supporting  to  individual  initiatives  and  has  a 
high degree of freedom of speech. But the formal systems where strategies, 
visions  and  goals  are  important  areas,  can  be  further  enhanced.  To  work 
with clearly defined part time goals and action based strategies is a method 
that can bring the companies to widen the cooperation with universities and 
students. On top of that, a well planned performance measurement system, 
can help to evaluate and stimulate goal achieving activities even further. 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Sammanfattning 
Denna  rapport  syftar  till  att  utreda  vilka  hinder  och  problem  som  finns  i 
samarbetet mellan  studenter, näringsliv och universitet  samt om bristande 
ekonomistyrning är en kritiskt begränsande faktor för detta. Bakgrunden är 
tecken  på  att  elektronikbranschen  i  Norr‐  och  Västerbottenregionen  inom 
kort riskerar att lida brist på adekvat kompetens och därför har behov av att 
arbeta mot studenter och universitet för att på sikt, bygga en stadig bas för 
rekrytering.  

En  fallstudie  har  genomförts  mot  en  samarbetsorganisation  för 
elektronikföretagen  i  regionen  och  några  av  dess  anslutna  företag. 
Arbetsmetoden  har  varit  kvalitativ  och  intervjuer  har  genomförts  med 
personer i ledande befattningar. 

Resultaten innefattar att ekonomistyrningen generellt är relativt outvecklad 
i  företagen. Den  informella styrningen med  i  första hand förståelse  för och 
kunskap  om  organisationens  mål  och  organisationskultur  är  i  dagsläget 
initiativfrämjande och har högt  i  tak. Däremot kan den  formella styrningen 
där  strategier,  visioner  och  mål  är  viktiga  grunder,  arbetas  mer  med.  Att 
arbeta med  tydligt  definierade  delmål  och  handlingsbaserade  strategier  är 
en  metod  som  kan  ge  ökad  måluppfyllelse  och  öka  omfattningen  på 
samarbetet. Därpå kan ett välutformat prestationsmätningssystem följa  för 
att utvärdera och stimulera viktiga och måluppfyllande aktiviteter. 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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. 
De  har  ett  hundratal  företag  anslutna  till  samarbetet  och  hela 
projektorganisationen med företag kommer fortsatt kallas ESIS. I resultaten 
av projektarbetet framgick att kompetensförsörjning är en av de viktigaste 
faktorerna  som  avgör  ESIS  tillväxt  i  framtiden (Solheim, Poikulainen, 
Skogh, Bokharaei, & Sundqvist, 2009).  Det  visade  sig  också  att  en  viktig 
framgångsfaktor  för  att  säkerställa  försörjningen  är  samarbete  mellan 
utbildningsorgan, studenter och näringsliv. 

Ytterligare  resultat  är  att  det  i  dagsläget  görs  spridda  satsningar  på 
samarbete  mellan  näringsliv,  universitet  och  studenter  genom  olika 
arbetsmarknadsdagar och dedikerade projekt  i  form av olika karriärcentra 
och  idéhus på  campus  LTU. Det  visade  sig dock att  detta  fortfarande kan 
göras bättre.  

Denna rapport är en del av tre, med bakgrund  i samma problem, och ska 
tillsammans med de andra utgöra  input  för  fortsatta  studier under  temat 
varför fungerar det inte?. För att ett lyckat samarbete skall kunna ske är det 
viktigt att alla tre parter näringsliv, studenter och universitet är motiverade 
och  inser  vikten  av  ett  samarbete.  För  att  förstå  varför  det  inte  fungerar 
tillfredsställande skall de tre rapporterna undersöka varsin part i trion och 
vad som utgör hinder för utökat samarbete, se illustration 1. 

1. Inledning 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Illustration  1  visar  hur  de  tre  parterna  näringsliv,  universitet  och  studenter  möts  i  ett 
samarbete och var denna rapports fokus ligger. 

Rapporten Du nu läser kommer att behandla näringslivets del i samarbetet 
och  utreda  vad  som  utgör  hinder  för  mer  omfattande  satsningar  på 
samarbete från den sidan. Fallstudieobjekt framöver kommer att vara ESIS 
och dess medlemsföretag. 

 

 

Samarbete 

Näringsliv 

Studenter Universitet 

Denna rapports 
fokusområde 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1.2. Problemdiskussion 
Universitet, näringsliv och arbetskraft i form av studenter lever i en naturlig 
symbios med ömsesidigt beroende i dagens samhälle. Näringslivet behöver 
kompetenta medarbetare som universitetet skapar utav studenterna, som i 
sin tur kan försörja sig genom en anställning i näringslivet.  

För ESIS är det viktigt att tidigt skapa intresse hos studenterna för att på så 
sätt  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. Därför  är  det  viktigt 
med  god  kontakt  med  både  studenter  och  universitetets  organisation. 
Genom  detta  är  parterna  beroende  av  varandra  och  måste  därför 
samarbeta för att möta varandras behov.   

Detta  samarbete  skulle  kunna  likna  formen  av  ett  nätverk  som  är  ett 
arrangemang  där  två  eller  flera  företag  eller  organisationer  arbetar 
tillsammans  utan  formella  förhållanden  (Johnson & Scholes, 2002).  De 
bygger istället på förtroende och vetskapen om att aktörerna har ett utbyte 
av  varandra.  Ett  villkor  för  ett  fungerande  samarbete  mellan  studenter, 
näringsliv och universitet är därför att var part drar mer fördel av att vara 
med, än att vara utanför, i likhet med en så kallad win‐win‐situation. För att 
en  sådan  situation  skall  uppstå  och  för  att  parterna  skall  nå  utbyte  i  ett 
samarbete  är  det  viktigt  att  de  aktivt  arbetar  för  detta.  För  att  ESIS  skall 
engagera  sig  i  samarbetet  krävs  att  företagsledningarna  uppmärksammar 
vikten av samarbetet. De måste styra sin verksamhet att aktivt arbeta mot 
ett utökat samarbete med universitet och studenter. Det kommer leda till 
en  situation  där  alla  parter  drar  nytta  av  varandra  och  ett 
samarbetsnätverk kan komma att uppstå.   

Det  som  mäts,  är  det  som  blir  gjort  (Anthony & Govindarajan, 2007). 
Företagens  prestation  avgörs  ofta  efter  resultatposten  på  kvartals‐  eller 
delårsrapporter  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 de aktiviteter som snabbt leder till ökade ekonomiska resultat, 
vilket kan göra att delar som kompetensförsörjning kommer i andra hand. 
Pfeffer och Sutton diskuterar kring företag som inte mäter rätt saker på rätt 
sätt  och  vad  det  kan  få  för  konsekvenser.  De menar  att  högteknologiska 
företag  har  ett  stort  behov  av  att  anställa  och behålla  personal med  rätt 
teknisk  kompetens.  Detta  tycker  Pfeffer  och  Sutton  borde  leda  till 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välutvecklade metoder inom företagen för att mäta kostnader, fördelar och 
konsekvenser  av  personalens  anställningsförhållanden.  Så  verkar  det  inte 
alltid vara och de exemplifierar det genom att  lyfta fram en undersökning 
gjord  av  A.T.  Kerney  om  personalrutiner  i  Silicon  Valley.  Undersökningen 
visar  att  trots  att  kompetens,  utbildning  och  anställningsvillkor  är  av  stor 
betydelse för företagens framgångar, har företagen inga mätmetoder som 
bevakar dessa  faktorer och de kan därför  inte  veta hur  väl de presterar  i 
frågan (Pfeffer & Sutton, 2001).  

Vad ovanstående exempel beror av  låter  jag vara osagt, men för ESIS och 
dess  företag  innebär  detta  att  om  de  har  behov  av  ett  samarbete  med 
universitet  och  studenter  är  det  av  stor  vikt  att  det  ekonomiska 
styrsystemet  också  främjar  samarbetsaktiviteter.  Annars  lär  dessa 
aktiviteter inte göras och samarbetet därmed inte bli effektivt till önskvärd 
grad.  

Anthony & Govindarajan definierar Management Control till en process där 
ledare influerar andra medlemmar i en organisation att implementera dess 
strategier för att nå uppsatta mål (Anthony & Govindarajan, 2007). Detta 
begrepp menar vissa är svåröversatt till svenska men det kan  i många fall 
översättas till ekonomistyrning. Det innebär att med både ekonomiska och 
ickeekonomiska  medel  främja  ett  visst  beteende,  exempelvis  genom  att 
dela ut ekonomiskt ansvar och att mäta och belöna prestationer.  

Jag har utifrån tidigare nämnda arbete fått misstankar om att den styrning 
som finns i ESIS kanske inte alltid främjar samarbetsaktiviteter utan istället 
är kortsiktigt resultatinriktad,  liknande som beskrevs ovan  i exemplet från 
Silicon  Valley.  Det  verkar  som  att  företagen  vill  öka  samarbetet, men  de 
lyckas inte göra något åt det. Det är därför intressant att studera om det är 
den ekonomiska styrningen i företagen, eller snarare frånvaron av den som 
förhindrar  ett  effektivt  samarbete.  Om  en  kartläggning  av  den  situation 
företagen befinner sig  i och  identifiering av vilka problem och hinder som 
finns mot  ett  utvidgat  samarbete  skulle  göras  så  skulle  det  också  kunna 
avgöras om det är ekonomistyrningen som är roten till dessa problem. Jag 
är  också  intresserad  av  att  undersöka  företagens  syn  på  vilka  hinder  och 
problem  som  finns  med  samarbete,  för  att  kunna  koppla  detta  till  den 
befintliga ekonomistyrning som finns. 

Tidigare  nämnda  arbete  i  kursen  M0008N  samt  ovanstående  diskussion 
visar att intresset, nyttan och behovet av samarbete finns och till det, även 
många  förutsättningar.  Om  samarbete  skall  ske  måste  näringslivet  våga 
satsa  på  detta  och  det  krävs  att  ekonomistyrningssystemet  också  stödjer 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det. Jag har fått indikationer i tidigare utfört arbete att det inte är så, trots 
att företagen verkar vilja öka samarbetet, och tydligt verkar se behovet av 
det.  Det  borde  finnas  indirekt  i  företagens  mål  att  ha  ett  omfattande 
samarbete,  eftersom  det  kan  ge  dem  en  förstärkt 
kompetensförsörjningsbas  och  således  bättre  framtidsutsikter,  men  det 
verkar alltså finnas ett inbyggt fel och en skevhet som jag är intresserad av 
att  undersöka  närmare. Ovanstående  diskussion  om ekonomistyrning  gör 
det alltså mycket intressant att studera vilka hinder och problem företagen 
upplever  finns,  och  vilka  ekonomiska  styrmedel  som  finns  och  hur  de 
används,  för  att  kunna  avgöra  om  det  är  den  upplevt  bristande 
ekonomistyrningen  som är den  svaga punkten och  således  avgörande  för 
ett blomstrande samarbete. 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1.3. Syfte 
Syftet med denna rapport är att studera näringslivet genom ESIS och söka 
svar på frågan: är bristen på samarbete en ekonomistyrningsfråga?  

1.3.1. Forskningsfrågor 
Syftet specificeras genom följande forskningsfråga med underfråga: 

• Vilka hinder och problem upplever företagen finns för samarbete 
mellan näringsliv, studenter och universitet? 

o Är ekonomistyrning en avgörande faktor för att överkomma 
dessa problem och förbättra samarbetet? 

1.4. Avgränsningar 
Målet med avgränsningarna är att göra ett komplext problem i en komplex 
miljö överskådligt och möjligt att undersöka.  

För att slutsatser ska kunna dras inom ramen för resurserna i arbetet måste 
några  få  organisationer  inom  ESIS  stå  mall  för  den  generella  bilden  av 
näringslivet.  Rapporten  är  avgränsad  till  att  undersöka  attityd  och 
arbetssätt mot samarbetet och om det finns styrningsbrister, både formella 
och  informella.  Det  kan  finnas  andra  faktorer  än  ekonomistyrning  som 
påverkar  men  de  valda  misstänktes  ha  störst  påverkan,  baserat  på 
resultatet av tidigare utfört arbete och föregående diskussion. 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2. Metod 
I  följande  avsnitt  presenteras  hur  studien  genomfördes.  Nedan motiveras 
ämnesval  samt  beskrivning  av  utförd  litteratursökning  och  använd 
forskningsstrategi.  Vidare  beskrivs  datainsamlingsmetoder  och 
metodproblem. 

2.1. Ämnesval 
Ämnet valdes på grund av att det hade stor betydelse för studietiden och 
avgjorde mycket av den upplevda kvaliteten på utbildningen. Det låg också 
nära  geografiskt  och  utbildningsmässigt  för  mig  och  intresset  fanns  för 
ökad  kontakt  med  näringslivet.  Det  var  även  avgörande  för 
arbetssituationen  efter  studierna,  då  kontakter  med  näringslivet 
underlättar  arbetssökande.  Tidigare arbete med ämnet hade gjort  intryck 
och  skapat  en  nyfikenhet  och  vilja  att  följa  upp  och  fortsätta  undersöka. 
Ekonomistyrningens effekter var intressanta att undersöka, och särskilt om 
långsiktigheten  skyms  av  kortsiktigheten.  Tankar  fanns  också  att  denna 
rapport skulle kunna ge input för fortsatt arbete inom samma område. 

2.2. Litteratursökning 
Syftet med en  litteratursökning  är  att  skapa  en översikt  över  forskningen 
som  skett  inom  området.  Genom  detta  erhålls  en  djupare  kunskap  inom 
området (Denscombe, 2000). 

Litteratursökningen har  skett  i bl.a.  Lucia, Emerald  Insight,  JStor, Business 
Source Elite, ICE article database, IDEAS, Google Scholar och Social Sciences 
Citation  Index.    Sökord  som  använts  är  nätverk,  styrmedel,  mål, 
överensstämmelse,  samverkan,  samarbete,  ekonomistyrning,  formell 
styrning,  informell  styrning,  organisationskultur,  företagskultur,  student, 
näringsliv och utbildningsinstitution. Sökorden har använts både på svenska 
och engelska samt i kombination med varandra. 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. 

2.3. Val av fallstudieobjekt  
Fallstudieobjekt  för  denna  rapport  är  ESIS,  en  samarbetsorganisation  och 
innovationsnätverk  för  elektronikföretag  verksamma  i  Norrbotten  och 
Västerbotten,  samt  företag  som  är  anslutna  till  denna  och  deras  arbete 
med  samverkan. De  valdes dels  på  grund av närheten,  dess  kontakt med 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universitetet och studenterna och till sist på grund av personliga kontakter. 
ESIS organisation omfamnar många olika  företag och har samtidigt en del 
spännande problem som är aktuella för detta projekts ämne. Bland annat 
att de har behov av kontakt med universitet och studenter för att bredda 
sin rekryteringsbas och öka kompetensen i branschen. De som intervjuades 
var  företagsledare  på  företag  anslutna  till  ESIS  samt  en  person  i 
ledningsgruppen i ESIS.  

2.4. Metodsynsätt 
Arbetet med uppsatsen  tog  form ur ett aktörssynsätt där valda delar och 
dess  egenskaper  läggs  samman  för  att  förstå  en  helhet.  Den  centrala 
utgångspunkten  i  aktörssynsättet  behandlar  antagandet  om  en  social 
verklighet som enligt Arbnor och Bjerke  inte är av oss oberoende (Arbnor 
& Bjerke, 2003). Verkligheten och samhället kring oss är alltså något som vi 
skapar själva och ständigt påverkar. 

Genom att lyfta fram och undersöka utvalda delar av ESIS och söka förklara 
respektive kännetecken fås en bild av organisationen i stort. 

2.5. Val av vetenskapligt angreppssätt 
Deduktiv  ansats  innebär  att  utgå  från  befintliga  teorier  och  skapa  sig  en 
egen bild.  

Ansatsen  i  denna  rapport  är  således  deduktiv,  då  jag  utifrån  teorier 
studerade verkligheten och med hjälp av empiriska data, skapade en egen 
reviderad modell. 

2.6. Val av metodansats 
I denna studie har valet att använda en kvalitativ metodansats gjorts, vilket 
möjliggör  att  hantera  invecklade  situationer  och  relationer  (Denscombe, 
2000). Eftersom djupare information eftersöks och respondenterna är få till 
antalet lämpade sig en kvalitativ datainsamlingsmetod.  

2.7. Val av forskningsstrategi 
Som  forskningsstrategi  valdes  fallstudie.  Det  lämpade  sig  bra  då  studien 
riktades  mot  enskilda  enheter  och  där  undersökningen  skulle  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 till 
exempel  relationer  och  processer  (ibid).  Denna  typ  av  undersökning  ger 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möjlighet att  förklara varför saker och ting är som de är och  inte bara att 
berätta hur saker är. 

Fallstudien genomfördes mot ESIS som sedan kopplades till relevant teori. 
Jämförelsen utmynnade i slutsats och diskussioner om fortsatt arbete.   

2.8. Val datainsamlingsmetod 
Intervjuer  ger  en  bra  bild  över  nuläget  och  vilka  faktorer  som  påverkar, 
samtidigt  som  de  ger  möjlighet  att  nå  djupt  och  nå  fakta  som  kräver 
diskussion och anpassning. Intervjuerna var till stor del strukturerade med 
förberedda  frågor,  men  samtidigt  öppna  för  spontana  och  oförutsedda 
frågemöjligheter.  Denna metod  gör  att  intervjuaren  kan  tränga  djupare  i 
intressanta  delar  som  inte  är  möjliga  att  förbereda  för.  Intervjuerna 
spelades  in,  om  respondenten  var  villig,  för  att  underlätta  efterarbetet 
(Ejvegård, 2003).  Intervjuerna  skedde  ansikte mot  ansikte och materialet 
sammanställdes och skickades tillbaka till de respondenter som krävde det. 
De  respondenter  som  valdes  var  aktuella  för  ämnet,  dels  för  att  de  var 
inom  geografisk  räckvidd  och  dels  för  att  de  hade  lite  kunskap  och 
erfarenhet kring LTU och dess funktion.  

2.9. Metodproblem 
Att  intervjua personer  leder  lätt  till  subjektiva data och källorna kan vara 
påverkade  på  olika  sätt  inför  en  intervju.  Det  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till 
vinklingar  av  intervjudata  och  väga  detta  i  slutsatser.  När  det  gäller 
granskandet av stadgar är det viktigt med aktualitetskravet, vilket  innebär 
att  den  informationen  är  den  som  ska  undersökas.  Det  är med  internets 
hjälp lätt att få tag på gamla publikationer som missvisar (Ejvegård, 2003). 
Detta vägdes in vid tolkningen av data och vid slutsatsdragandet.  

Jag  hade  misstankar  om  att  ekonomistyrningssystemen  inte  var  så 
välutvecklade  från  början  och  att  det  därför  inte  skulle  finnas  så mycket 
data  att  samla  in  kring  det.  För  att  istället  ta  reda  på  huruvida 
ekonomistyrningen  ligger  bakom  bristen  av  samarbete  samlade  jag  i 
intervjuerna data kring vilka problemen uppfattas vara och hur de ser ut. 
Jag  ville  också  få  fakta  kring  attityder  och  syn  på  samarbetet  och 
universitets‐ och studentvärlden överlag. Samtidigt försökte jag ta reda på 
hur  långsiktiga  företagen  är  och  hur  de  ser  på  den  långsiktiga 
kompetensförsörjningen överlag. Det  innebär att  jag  i  intervjuerna ställde 
mycket  frågor  kring  hur  företagen  vill  utveckla  sitt  samarbete  och  var  de 
anser att bristerna ligger. När jag fick denna information kunde jag avgöra 
var huvudproblemen låg och därefter om ekonomistyrning var bot. 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Intervjuerna  gjordes  mot  företag  som  hade  kunskap  sedan  tidigare  mot 
LTU. Eventuellt hade det varit intressant att undersöka de företag som inte 
har  någon  kontakt  alls  för  att  undersöka  hur  de  resonerar  kring 
samarbetet. Lite input kring detta kom dock ifrån representanten från ESIS, 
vilket  gjorde  att  jag  ansåg  det  vara  tillräckligt  med  de  intervjuer  som 
gjordes.   

2.9.1. Validitet och reliabilitet 
Validiteten  kan  ställa  till  problem och  viktigt  är  att  få  tag  i  rätt  personer, 
som  sitter  på  rätt  fakta  och  som  spelar  rätt  roll  i  sammanhanget.  Därför 
viktades och utvärderades intervjuobjektens relevans både innan och efter 
intervjuerna. 

Reliabiliteten på forskarens metoder avgör betydelsen av de fakta som fås 
fram. Därför riktades undersökningen mot de företag som var intresserade 
av  samarbetet  hos  ESIS,  eftersom  det  ingick  i  problemdiskussionen  och 
bakgrunden att ESIS generellt är intresserade av ett samarbete. 

2.10. Disposition av arbetet 
Först formulerades ett undersökningsbart problem. För att öka kunskapen 
kring problemet och dess område gjordes en undersökning kring befintlig 
teori inom området via litteraturstudier. Med avgränsningar och revidering 
av problemområdet kunde en teoretisk  referensram skapas, med  innehåll 
relevant  för mitt  problem.  Efter  detta  samlades  empiriskt material  in  via 
intervjuer  med  personer  på  aktuella  positioner  i  ESIS  och  dess  anslutna 
företag.  Detta  material  kunde  sedan  kopplas  till  referensramen  och 
analyseras  utifrån  uppställda  teorier,  vilket  kunde  ge  mig  svar  på  de 
forskningsfrågor som ställts upp i början och därmed besvara det syfte som 
rapporten ämnade göra. Avslutningsvis fanns utrymme för egen diskussion 
och  reflektioner över det arbete som skett och synpunkter på de  resultat 
som nåtts. Dispositionen tydliggörs i illustration 2 nedan. 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Problemformulering 

Befintlig teori 

Slutsatser 

Min 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Empiri 

Analys 

Illustration 2 visar använd analysmodell och disposition av arbetet. 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3. Teoretisk referensram 
Inledningsvis  beskrivs  grundläggande  om  begrepp  och  styrning  för  att 
förstå  den  kontext  som  ämnet  ligger  i.  Sedan  förklaras  begreppet 
motivation för att förstå hur individer påverkas av sin omgivning och vilka 
strängar  som  måste  slås  an  för  att  skapa  engagemang  och  aktivitet. 
Därefter beskrivs hur den  formella  styrningen praktiskt  sätts  i  verket med 
hjälp  av  prestationsmätning.  Prestationsmätningen  innefattar  teori  om 
vikten  av  balans  mellan  olika  styrningssätt,  resultatenheter, 
belöningssystem  samt  målstyrning.  Avsnittet  avslutas  med  för‐  och 
nackdelar med prestationsmätningens nyckeltal och ett stycke om informell 
styrning och organisationskultur. Allt sammanfattas sedan i en modell som 
sammankopplar och överskådliggör teorin. 

3.1. Begrepp 
Till att börja med är det relevant att kort reda ut begreppet management 
control,  vilket  till  viss  del  kommer  användas  i  rapporten.  Bengt  Karlöf 
definierar management som en kombination av att leda, styra och utveckla 
en verksamhet (Karlöf, 2006), varav att styra är centralt för denna rapport. 
Styrningsdelen  är  management  control,  eller  ofta  översatt  till 
ekonomistyrning  på  svenska.  Det  definieras  som  den  process  där  ledare 
influerar  andra  medlemmar  i  en  organisation  att  implementera  dess 
strategier och med  särskilda medel,  uppnå organisationens mål  (Anthony 
& Govindarajan, 2007). Det kan till exempel innebära att uppnå målet med 
ökat  samarbete.  Ekonomistyrningen  påverkas  av  ett  formellt  och  ett 
informellt system. Det formella  innefattar mätningar, regler och strategier 
medan det informella har att göra med hur människor beter sig (ibid).  

3.2. Motivation 
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). 

Hellriegel  menar  att  det  finns  tre  grundstenar  kring  motivation  som 
förklarar en individs beteende. De är: 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• Individuell skillnad  
• Arbetets karakteristik  
• 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 påverkad motivationen. Den sista delen är 
organisationens praxis vilket bestämmer vilka regler, belöningssystem och 
ledaregenskaper som finns i organisationen. Det påverkar individen genom 
att  till  exempel  stimulera  ett  visst  beteende  eller  arbetssätt  (Hellriegel, 
cop. 1996). 

Herzbergs motivations‐  och hygienteori  är  uppbyggd efter  två  kategorier; 
motivationsfaktorer  och  hygienfaktorer.  Förstnämnda  är  de  faktorer  som 
kan  få  individen  att  trivas  och  känna uppskattning, medan  sistnämnda är 
faktorer  som  måste  uppfyllas  för  att  individen  inte  skall  känna  direkt 
missnöje.  Individen  tänker  sig  två  frågor:  behandlas  jag  väl?,  vilket 
behandlar  hygienfaktorer  och  används  jag  väl?  vilket  behandlar 
motivationsfaktorer (Herzberg, cop. 1993). 

Ovan  beskrivs  motivation  som  det  ramverk  och  referenssystem  som 
innefattar allt  som  individen vill  företa sig. Motivation kan anslås på olika 
sätt av organisationen, bland annat genom formella styrverktyg. Det blir på 
så sätt en viktig faktor att känna till när organisationen vill styra de enskilda 
individerna att tillsammans uppfylla organisationens mål.   

3.3. Formell styrning 

3.3.1. Prestationsmätning 
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).  Att  från  företagets  sida  koppla  belöningar  till mätningarna 
påverkar  beteendet  starkare  eftersom  individer  vill  få  bra  resultat  på 
faktorer som är viktiga  för dem. Om prestationsmåtten är  rätt utformade 
blir  de  också  viktiga  för  företaget  eftersom  målöverensstämmelse  nås 
(ibid).  

Simons menar att det är grundläggande i utformandet av en organisation, 
att  utforma  olika  mätrutiner  för  prestationsmätning  som  i  sin  tur  måste 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uppfylla tre krav; det måste vara objektivt, komplett och lättpåverkat. 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 
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  (Simons, cop. 2005).  Karlöf  skriver  om  en  okänd 
tänkare  som  en  gång  sade  att  en  ledares  viktigaste  uppgift  är  att  ta 
verksamhetsmålen  och  bryta  ner  dem  till  att  bli  förståeliga  för  individen 
(Karlöf, 2006).  Detta  visar  på  vikten  av  ett  genomtänkt 
prestationsmätningssystem som varje  individ förstår sig på och känner sig 
delaktig i.  

Hume skriver  att  en  central  del  i  alla  system  där  prestationer  mäts  och 
värderas ekonomiskt är att mål för prestationen är tydliga. 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. 
Han påpekar också att det är inte bara 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 
(Hume, 1995). 

3.3.2. Strategier, mål och visioner som styrmedel 
En  organisation  har  en  övergripande  uppgift,  som  kallas  mission,  vision, 
affärsidé  eller  övergripande  mål  (Bruzelius & Skärvad, 2004).  Det  kallas 
från och med nu för vision. Denna vision bryts ner i delmål som sedan ska 
lösas med hjälp av handlingsbaserade strategier (ibid). Dessa strategier styr 
hur företaget agerar och vilka aktiviteter som ska utföras. Det är då lätt att 
tänka sig att det som inte finns med i dessa övergripande handlingsplaner, 
inte  görs  alls.  Det  gör  att  strategier  och  mål  är  viktiga  styrningsverktyg, 
eftersom de ska avgöra vad varje individ gör, varje dag.  

Det  finns  inte  någon  allmän  och  enkel  uppfattning  om  hur 
strategi definieras,  där  olika  teoretiker  har  sin  uppfattning  om  vad 
strategi står  för.  En  strategi  i  vanligt  språkbruk  kan  enligt  Roos,  Krogh  & 
Roos 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  en  skapandet  av  en  unik 
och värdefull  position  för  organisationen,  som  involverar  olika aktiviteter. 
Där  det  handlar  om  att  skapa  en  överensstämmelse  mellan dessa  olika 
aktiviteter.  En  framgångsrik  strategi  präglas  av  att företaget  lyckas  utföra 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flera  aktiviteter  framgångsrikt,  samtidigt  och koordinerat.  Finns  det  ingen 
överensstämmelse  mellan aktiviteterna  så  finns  det  heller  ingen  tydlig 
strategi och ingen utsikt om varaktighet för företaget (Porter, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om  strategin  utgår  från  organisationens mål  så måste mätningarna  utgå 
från  strategin.  Ovan  visas  en  bra  illustration  över  vikten  av  att mäta  rätt 
saker och förhållandet till det som verkligen mäts och det som görs. Om en 
organisation  fokuserar på ett visst mått,  leder det  till att det görs och att 
det är det som verkligen räknas i organisationen (Anthony & Govindarajan, 
2007).  Om  organisationen  till  exempel  fokuserar  på  och  mäter  av 
kvartalsrapporternas resultat,  leder det till att aktiviteter som leder till ett 
förbättrat  resultat  utförs.  Det  blir  de  viktigaste  aktiviteterna  i 
organisationen och de aktiviteter som ger litet utslag på kvartalsrapporten 
kommer  automatiskt  att  prioriteras  bort.  Då  spelar  det  ingen  roll  om 
ledning  påpekar  vikten  av  till  exempel  aktiviteter  som  främjar  långsiktig 
kompetensförsörjning,  om  de  viktigaste  måtten  fokuserar  på 
kvartalsrapporter.  Illustrationen  visar  vikten  av  ett  mätsystem  som 
utformas  utefter  strategin,  så  att  aktiviteter  som  följer  strategin  utförs. 
Strategin måste  alltid  vara  i  fokus,  vilket  gör  den  till  ett  viktigt  verktyg  i 
ekonomistyrningen.  

Det som räknas, 
det mäts 

Det som mäts, blir 
gjort 

Det som belönas, 
räknas 

Det som blir gjort, 
belönas 

Strategi 

Illustration 3 visar sambandet mellan det som mäts och det som görs. Alla mätningar och 
belöningar  skall  baseras  på  strategin,  så  att  organisationens  mål  alltid  står  i  centrum. 
Baserat på en figur från Anthony & Govindarajan  (Anthony & Govindarajan, 2007). 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Eftersom  strategin  utgår  ifrån  övergripande mål  och  de  ska  användas  för 
att styra de  individuella målen, är det  intressant att diskutera något kring 
målöverensstämmelse.  

3.3.3. Målöverensstämmelse 
Målöverensstämmelse  definieras  av  Anthony &  Govindarajan  till  att  vara 
då  individens  strävan att uppfylla  sitt  självuppfattade egna  intresse också 
blir en strävan i organisationens intresseriktning (fritt översatt) (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, cop. 2005). Hela meningen 
med ekonomistyrning blir med detta att öka målöverensstämmelsen, som 
således  blir  en  viktig  del  i  organisationers  framgång  (Anthony & 
Govindarajan, 2007). 

Målöverensstämmelse  påverkas  både  av  det  formella  och  informella 
styrningssystemet (ibid). 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,  företagskultur,  informella 
organisation och  kommunikation.  En  ledare måste alltså  känna alla dessa 
faktorer för att nå maximal målöverensstämmelse (ibid).  

Det  formella  styrsystemet  syftar  alltså  till  att  influera  medlemmar  i  en 
organisation  att  implementera  dess  strategier  och  med  särskilda  medel, 
uppnå  organisationens  mål  (Anthony & Govindarajan, 2007),  och  dessa 
medel  innefattar  mätningar,  regler  och  strategier.  En  ren  ekonomisk 
belöning,  baserad  på  en  prestation  som  mäts,  uppfyller  de  flestas 
personliga mål, eftersom ökad privat ekonomi kan ge fördelar i privatlivet. 
Om detta kan användas för att stimulera till ökad prestation i enlighet med 
strategin  så  uppfylls  även  organisationens  mål,  vilket  ger 
målöverensstämmelse. Mätningar kan alltså följas upp av belöningar för att 
ge verkan och nästa stycke diskuterar belöningssystem och dess effekt.  

3.3.4. Belöningssystem 
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).  Incitamentet  blir  ett  slags  styrmedel  för  att  få  medarbetarna  att 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arbeta  i  samma  riktning  som  organisationens  mål  och  för  att  öka 
motivationen hos de anställda. 

Persson för  ett  intressant  resonemang  och menar  att  lön  i  det moderna 
Sverige inte längre fyller någon direkt motiverande funktion. Det är snarare 
en  rättighet  och  ett  verktyg  för  att  skapa  jämlikhet.  Persson  menar  att 
lönepolitiken  snarare  har  antagit  en  följa‐john  strategi  som  innebär  att 
lönen  sätts  utefter  exempelvis  ålder,  befattning  eller  arbetslivserfarenhet 
istället  för  prestation.  Därmed  missas  effekten  i  att  använda  lönen  som 
motivator  och  prestationshöjare  i  en  organisation  (Persson, 1994).  Lönen 
kan  med  detta  mer  ses  som  en  ersättning  och  inte  en  belöning,  enligt 
resonemanget i stycket ovan.  

Belöningar behöver heller  inte ha med den direkta  lönen att göra (Hume, 
1995), utan kan vara av både monetär och  icke‐monetär art (Bruzelius & 
Skärvad, 2004).  Icke‐monetära  belöningar  kan  utgöras  av  sådant  som 
befordran,  utvidgade  arbetsuppgifter,  större  och  viktigare  projekt,  större 
självständighet, utbildning, ansvar etc. (ibid). Eller som Hume uttrycker att 
det  till  exempel  kan vara bättre pensionsvillkor,  firmabil,  längre  semester 
eller utbildningsmöjligheter (Hume, 1995). 

De  mätningar  som  utgör  det  formella  styrsystemet  innebär  inte  bara 
mätningar och belöningar för  individuella prestationer. En individ som har 
ansvar  för  en  hel  enhet  kan  mätas  och  belönas  för  hela  enhetens 
prestation.  Denna  enhet  kallas  ansvarsenhet  och  beskrivs  ytterligare  i 
kommande punkt. 

3.3.5. Ansvarsenheter 
En  ansvarsenhet  är  en  enhet  som  leds  av  en  chef  med  ansvar  för  dess 
aktiviteter  (Anthony & Govindarajan, 2007).  En  sådan  enhet  kan  till 
exempel vara restaurangavdelningen på ett hotell som har egna kostnader 
och egna  intäkter, och därmed ett eget resultat och resultatansvar. Detta 
ansvar kan mätas av och belönas efter prestation för att styra beteende. Ett 
företag blir på detta sätt uppbyggt av flera ansvarsenheter som formar en 
hierarki inuti företaget (ibid). När enheterna uppfyller sina respektive mål, 
utgör det delar  i  lösandet av hela företagets 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). 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Individer  och  enheter  kan mätas  och  belönas  på  olika  sätt  enligt  tidigare 
resonemang.  Alla  dessa  sätt  måste  balanseras  mot  varandra,  vilket 
diskuteras ytterligare i punkten 3.3.6. 

3.3.6. Balans i styrningen 
Grundläggande för ledning inom ett företag blir att utforma en bra balans 
mellan  styrmedel,  för  att  företagets  mål  skall  uppfyllas  på  bästa  sätt. 
Medlen har många berörningspunkter och bör därför  stå  i  samklang med 
varandra.  Till  exempel  skall  organisationsstrukturen  överensstämma med 
det  formella  styrsystemet  vilket  kan  innebära  att  ansvaret  på  en 
befattningsnivå  bör  vara  utformat  på  motsvarande  sätt  i  styrmedlet 
(Bengtsson, Lind, & Samuelson, 2000). Utöver en bra balans mellan olika 
styrmedel, krävs enligt Ewing och Samuelson en god balans i tiden, rummet 
och aspekter i styrningen (Ewing & Samuelson, 1998).  

Balans i tiden syftar här på att styrmedlen måste väljas och utformas så att 
företagets  mål,  strategier  och  handlingar  säkerställs  och  genomförs  i 
samklang både på kort och på lång sikt. Anthony och Govindarajan nämner 
också att det krävs en balans mellan mått som mäter utfallet och mått som 
driver  till  utfallet.  Mått  som  mäter  utfallet  är  till  exempel  intäkt  och 
rörelseresultat,  som talar om för  ledningen hur  företaget presterat, de är 
släpande  mått  som  presenterar  det  slutliga  resultatet.  Mått  som  driver 
utfallet  talar  istället  om  för  ledningen  hur  företaget  presterar  i  viktiga 
huvudområden  för  att  eftersträva  strategin.  Ledtid  och  processtid,  som 
avgör tiden mellan inledandet av en process fram till slutet av densamma, 
är ett exempel på drivande mått. När ledning lägger fokus och visar vikten 
på ett drivande mått som är viktigt för företagets framgång, leder detta till 
att  anställda  uppmuntras  till  att  förbättra  dessa mätresultat  (Anthony & 
Govindarajan, 2007).  

Balans i rummet ställer krav på att styrningen inom olika avdelningar inom 
verksamheten  överensstämmer  med  varandra.  Det  sker  avvägningar 
mellan samordning och självständighet. Ledningen eftersträvar samordning 
för  att  nå  företagets  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.  Företagen  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 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för  att  mäta  ekonomisk  framgång,  men  genom  att  försumma  icke‐
finansiella  mättal  så  uppstår  risken  att  områden  som  kvalitet  och 
kundnöjdhet glöms bort, något som i det långa loppet påverkar ett företags 
ekonomiska prestation (Anthony & Govindarajan, 2007).  

Alla  delar  av  prestationsmätningen  är  ovan  diskuterade  och  nu  följer  ett 
avsnitt  om  dess  styrkor  och  svagheter  för  att  ge  ytterligare  en  nyans  till 
bilden av prestationsmätningens effektivitet.  

3.3.7. Styrkor och svagheter hos prestationsmätning 
Att  mäta  prestationer  skapar  beteendemönster  hos  personen  som 
påverkas  av  styrningen.  Karlöf  diskuterar  kring  olika  aspekter  på 
prestationsmätning och menar att det finns ont om goda mätsystem. Ofta 
känner sig inte de som blir mätta, delaktiga i utformandet av systemen och 
dessutom  känner  de  sig  ofta  oförmögna  att  påverka  utfallet  av 
mätningarna  (Karlöf,  2006),  vilket  Simons  påpekade  var  viktigt  (Simons, 
cop. 2005).    Styrning med  hjälp  av  prestationsmätning  och  argument  för 
dess styrkor och svagheter är något som också diskuteras av Axelsson och 
Laage‐Hellman  (Axelsson  &  Laage‐Hellman,  1991).  Några  av  argumenten 
sammanställs nedan (ibid).  

Prestationsmätningens styrkor 

• Den  ger  en  fokusering  och  inriktning  på  för  arbetet  viktiga  saker  ‐ 
förutsatt att rätt mätning används. 

• Den ger möjligheter att systematiskt följa och utvärdera arbetet. 
• Den kan utgöra förhandlings underlag för såväl  interna som externa 

förhandlingar. 
• Den fungerar som utgångspunkt för intern samordning 
• Den kan ge kraftfulla så kallade aha‐upplevelser. 
• Den kan ge tydlighet och synlighet åt de delar av verksamheten som 

mäts.   

Prestationsmätningens svagheter   

• Det finns risk att andra viktiga arbetsuppgifter försummas. 
• Det är en byråkratisk procedur som tar en viss tid. 
• Det är ofta svårt att mäta ett komplext innehåll i en verksamhet. 
• Det kan vara svårt att mäta effekter av långsiktiga investeringar 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3.4. Informell styrning 
Anthony  &  Govindarajan  definierade  ekonomistyrningens  två  delar,  det 
formella  och  informella  systemet  och  menade  att  det  informella  har  att 
göra med  hur människor  beter  sig  (Anthony & Govindarajan, 2007).  Det 
påverkas mycket av organisationskulturen, varför denna också beskrivs . 

Simons  menar  att  det  är  viktigt  att  bygga  upp  ett  stabilt  och  relevant 
styrsystem för sin verksamhet, men att det endast är en start, inte slutet på 
byggande  av  ett  färdigt  system.  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  (Simons, cop. 2005).  Ewing & 
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.  De  menar  vidare  att  den 
informella  styrningen  fått  fäste  i  en  allt  större  forskning  kring  bristerna  i 
den  formella  styrningen  (Ewing & Samuelson, 1998).  Simons påpekar att 
ledningen  i  ett  företag  måste  bestämma  sig  för  hur  de  vill  att 
medlemmarna i organisationen skall arbeta och sedan skapa en miljö som 
stöder sådant agerande (Simons, cop. 2005).   

Simons  menar  vidare  att  det  viktigaste  för  att  få  genomslag  för 
implementerandet av  strategier är att  få  så många  som möjligt på golvet 
engagerade  i  verksamheten. Detta  styrker vikten av att  fördela ansvaret  i 
organisationen,  till exempel genom resultatenheter med eget ekonomiskt 
ansvar,  i  ansvarsenheter.  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 hitta rätt 
väg (ibid). 

3.4.1. Organisationskultur 
Hofstede  beskriver  organisationskultur  som  det  sätt  att  handla  och 
interagera  inom  en  organisation  som  binder  samman  medlemmarna 
(Hofstede & Hofstede, 2008). Bang menar att organisationskulturbegreppet 
är lika svårdefinierat som kulturbegreppet och egentligen kan betyda det vi 
vid  varje  tidpunkt  vill  att  det  ska  betyda.  Samtidigt  menar  han  att 
meningsinnehållet  är  lättare  att  sammanfatta  i  en  definition,  vilket  han 
också  gör  till:  organisationskultur  är  den  uppsättning  gemensamma 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normer,  värderingar  och  verklighetsuppfattningar  som  utvecklats  i  en 
organisation  när  medlemmarna  samverkar  med  varandra  och  omvärlden 
(Bang, 1999).  

Det  viktiga  med  organisationskulturen  är  att  den  beskriver  hur  en 
organisation  verkligen  gör  saker  hur  den  fungerar,  skriver  Jacobsen 
(Jacobsen, 2008).  Hofstede  illustrerar  också  hur  viktig  kulturen  är  för  en 
organisation  genom  att  beskriva  ett  samband  mellan  kultur,  strategi, 
struktur  och  kontroll.  Exempelvis  ett  företag  måste  mäta  sin  prestation 
efter dess mål, och utveckla strategier för att nå målen. Strategin stöds och 
fullföljs av struktur och kontroll men påverkas också mycket av kulturen, se 
illustration 4 (Hofstede & Hofstede, 2008). 

Strategi  Kultur 

Struktur  Kontroll 

Illustration  4  visar  att  kultur,  kontroll  struktur  och  strategi  är  kraftfullt  sammanlänkade. 
Strategin stöds och fullföljs av struktur och kontroll men påverkas också mycket av kulturen 
(Hofstede & Hofstede, 2008). 



    Varför fungerar det inte? 

  22 

 

Argyris diskuterar kring hur en organisationskultur kan vara endast uttalad 
eller verkligen efterlevd  i en organisation. Han menar att det finns många 
exempel  då  ledningen  formulerar  kulturen  i  ett  dokument och menar  att 
det  är  så  organisationen  lever,  medan  själva  handlingsmönstret  ser 
annorlunda  ut  och  den  riktiga  kulturen  inte  alls  återspeglas  i  dessa 
dokument (Argyris, 1978). Bang reflekterar vidare över detta och menar att 
det kan skapa problem och snarare motkulturer som märker hur fel dessa 
dokument  återspeglar  verkligheten  och  därför  motarbetar  ledningen. 
Ledningen måste  istället  genom handling  och  beteende  visa  vilken  kultur 
som finns i organisationen (Bang, 1999). Här går att återkoppla till Pfeffer & 
Sutton när de diskuterar skillnaden i att säga något och att verkligen göra 
det (Pfeffer & Sutton, 2001). 

3.5. Modellverk över presenterad teori 
Sammanfattning  av  teorin  görs  genom  ett  teoretiskt  modellverk,  för  att 
skapa en referensram över och åskådliggöra presenterad teori.  

Organisationen  är  summan  av  de  individer  som  är  medlemmar.  Varje 
individ styrs av motivatorer som enskilt avgör vilka strängar som ska slås an 
för att hon skall känna stimulans. Den formella styrningen påverkar genom 
prestationsmätning,  som  styr  individens  handlande  och  påverkar  de 
aktiviteter hon engagerar sig i. Balans mellan styrsätt gör att hon känner sig 
bekväm  i  situationen.  Individen mäts via enhetens och hennes personliga 
prestation  och  hon  får  utefter  prestation  ta  del  av  det  belöningssystem 
som  finns.  Den  informella  styrningen  påverkar  också  motivationen  och 
avgör om klimatet är öppet för initiativ. Den avgör och bestämmer vad som 
är tillåtet att göra och vad som är praxis. Den informella styrningen avgörs 
också  om  den  uttalade  strategin  med  verksamhetsmål  verkligen  är  det 
viktigaste. För att organisationen skall kunna nyttja potentialen i  individen 
är det viktigt att hennes mål sammankopplas med organisationens sådana. 
Annars blir den skev och det beteende som mäts och belönas kanske inte 
alltid är rätt beteende utifrån strategin.  

Alla  dessa  faktorer  påverkar  individens  motivation  till  att  göra  saker. 
Motivationen  skall  sedan  användas  så  att  individens  egna  mål  och 
uppfyllandet  av  dessa  leder  till  uppfyllandet  av  organisationens mål.  Det 
görs genom målstyrning som alltid ska utgå ifrån strategin, se illustration 5. 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Alla dessa faktorer är avgörande för att  inom avgränsningsramarna kunna 
besvara frågan: är bristen på samarbete en ekonomistyrningsfråga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkar 

Påverkar 

Påverkas av 

Består av 

Styr 
individen så 
att 

Via 

Blir samma 
som 

Påverkar 

Organisationen 

Målstyrning 
Strategi 

Formell 
Styrning 

Informell 
Styrning 

Individen 

Motivation 

Individuella mål 

Organisationens 
Mål 

Illustration 5 visar ett modellverk över hur organisationen kan nå sina mål genom att  låta 
individens motivation sporra till att uppfylla  individuella mål, som genom målstyrning med 
input av strategi,  leder till uppfyllandet av organisationens mål. Genom hela figuren är det 
ekonomistyrningssystemet som fungerar som en tratt för att rikta individens aktiviteter i rätt 
riktning för företaget. Modellen utgår från organisationen och återkommer till  lösandet av 
dess mål. Organisationen består av  individen  som påverkas av  sin  individuella motivation. 
Motivation  påverkas  med  formell  och  informell  styrning  så  att  individens  personliga  mål 
sammanfaller med  organisationens mål.  Det  görs  genom  att  låta  strategin  vara  input  till 
målstyrningen och alltid låta strategin vara i fokus för mätsystemen. 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4. Empiriska resultat  
De  empiriska  resultaten  är  produkten  av  intervjuer  med  näringslivets 
representanter.  De  empiriska  resultaten  ska  användas  i  slutsats  och 
diskussion  för  att  utifrån  den  teoretiska  referensramen  kunna  besvara 
forskningsfrågan ställd i avsnitt 1. Huvuddelen av texten är upplagd utefter 
ordningen på frågorna i intervjun, som återfinns i bilaga 1.  

4.1. Intervjuguide  
Det  empiriska  materialet  bygger  på  intervjuer  med  4  personer  som  har 
koppling till ESIS och dess företag. 

• Anders Högström – ansvarig  för  industriplattformen och medlem  i 
styrgruppen  för  ESIS  vilket  innebär  att  han  har  ansvaret  för 
företagen  i  industrin  samt  att  han  bereder  ärenden  att  ta  upp  i 
styrelsen. ESIS knyter samman ett hundratal företag. 

• Per  Johansson  –  VD  för  Rubico  som  idag  är  ett  rent 
konsulteringsbolag  som  tidigare  arbetat  med  produktutveckling. 
Det har 8 anställda och kunder över hela världen. 

• Staffan Johansson – VD på Neava AB som sysselsätter 35 personer 
och är verksamma inom mobila telekommunikationsbranschen med 
kunder över hela Sverige. 

• Anders  Lindgren  –  VD  för  Abelko  som  med  sina  40  anställda 
tillverkar  produkter  med  egen  teknik  mot  fastighetsautomation. 
Huvudsakliga kunder finns inom hela Sverige.  

4.2. Intervjuresultat 

4.2.1. Allmänt om organisationerna 
Alla  undersökta  företag  är  lokaliserade  i  Luleå  i  Norrbotten,  är  relativt 
platta organisationer och ger  intrycket av att ha en nära,  familjär  relation 
med högt i takt och korta avstånd mellan chefer och anställda. Alla är också 
små, under 50 anställda, vilket gör det  lättare att ha en personlig kontakt 
och ett informellt förhållningssätt till varandra. De är också ofta startade av 
någon  akademiker  och  har  drivits  i  en  expansiv  marknad  med  god 
lönsamhet genom åren. Alla tre företag, Rubico, Abelko och Neava har som 
mål de närmsta åren att växa. Det varierar mellan mål på trettio till femtio 
procents tillväxt, både i anställda och i omsättning. 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4.2.2. Kompetensförsörjning, studenter och rekryteringsbas 
De är alla överens om att kompetensförsörjning på  lång sikt är en mycket 
viktig  fråga.  Det  märks  av  på  ett  eller  annat  sätt  att  regionen  tappar 
kompetens och  att  LTU  inte utexaminerar  lika många  civilingenjörer med 
rätt kunskap längre. Per Johansson tycker inte det märks så mycket än men 
är  ändå  rädd  att  det  ska  komma  att märkas  på  sikt.  Han  fruktar  att  inte 
kunna  ha  tillgång  till  den  kompetens  som  behövs  för  att  fortstätta  växa, 
något som är ett mål inom de närmsta tre åren för Rubico. Han ser en risk i 
att  behöva  agera  kortsiktigt  och  använda  sig  av  nödlösningar  om  inte 
kompetensförsörjningen  kan  säkras.  Anders  Lindgren  på  Abelko  har 
funderingar  på  hur  det  ska  gå  med  förestående  pensionsavgångar  om 
rekryteringsbasen  skall  fortsätta  minska.  Han  menar  dessutom  att 
kontakten med  LTU  är  avgörande  för  företaget. Det  finns  ju  hemvändare 
också  som studerat  i  andra delar av  landet, men de är  svåra att  få  tag  i. 
Staffan  Johansson  är  också  orolig  över  pensionsavgångarna  och 
generationsskiftet  och  är  samtidigt  inte  helt  nöjd  över  LTUs  förmåga  att 
leverera  färdiga  ingenjörer.  Han  och  Neava  tvingas  rekrytera  från  andra 
delar av näringslivet eller hitta hemvändare för att fylla på med kompetens, 
då antalet examinerade studenter är för  lågt. De är generellt sett överens 
om att LTU står  för en av de viktigaste rekryteringskällorna, även om den 
inte  alltid  räcker  till  för  alla  behov.  Anders  Högström  menar  att  det  är 
viktigt  för  företagen  att  arbeta  långsiktigt  eftersom  ställtiden  på  en 
utexaminerad student är mellan fyra och fem år. För att bli ett naturligt val 
för  studenter  i  framtiden måste  företagen  vara  ute  tidigt med  aktiviteter 
som kanske inte ger resultat förrän flera år senare. 

Samarbetet  med  studenterna  blir  med  stöd  i  föregående  stycke  mycket 
viktigt för företagens överlevnad. Anders Högström menar att om inte LTU 
skulle  finnas på plats  så  skulle  inte  industrin  göra det heller,  då de  flesta 
som  varit  med  att  bygga  upp  branschen  och  nu  arbetar  inom  den  har 
akademisk bakgrund och har samarbetat med LTU på något sätt. 

4.2.3. Aktiviteter kring samarbete med LTU 
Företagen  samarbetar  idag  med  universitet  på  flera  olika  sätt.  Samtliga 
intervjuade  har  någon  historia  på  LTU,  antingen  som  anställda  eller  som 
studenter.  Representanter  från Neava  sitter  dessutom med  i  programråd 
för relevanta ämnen för att ha en möjlighet att påverka och skapa  insikt  i 
situationen  för  studenterna.    Företagen  har  i  och med  detta  relativt  bra 
insikt på den institution, där de fortfarande har kontakter kvar, om hur de 
ska få kontakt med kompetenta studenter och vilken typ av kompetens de 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har. Rubico brukar deltaga på LARV, liksom Abelko. De menar att det är ett 
bra  och  trevligt  sätt  att  synas  och  själva  se  hur  klimatet  på  LTU  är.  Det 
brukar kunna leda till nya kontakter av något slag menar Per Johansson på 
Rubico. Staffan Johansson på Neava tycker det är värt att satsa pengar idag 
på att få kontakt med studenter, genom antingen exjobb, sommarjobb eller 
traineeprogram. Pengar på banken tar snabbt slut, och det är värt att satsa 
på studenterna som han uttrycker det och menar att det är bättre att satsa 
dem på långsiktiga investeringar, som studenter. De övriga företagen som 
deltagit  i  studien  arbetar  också med exjobb  för  studenter.  Per  Johansson 
berättar  om  hur  de  ibland  är  involverade  i  föreläsningar  för  att  ge 
studenterna  en  bild  av  hur  teorier  och  tekniker  används  i  verkligheten. 
Anders Högström  är mån  om  att  utveckla  kontakten med  andra  delar  av 
LTU för att bidra till en högre affärskompetens inom ESIS‐företagen.  

En instans på universitetet som nämns flertalet gånger är CDT, centrum för 
distansbyggande teknik. Det finns alltså kontakt med de forskande delarna 
också,  vilket  gör  att  företagen  kan  matas  med  nya  forskningsresultat. 
Staffan  Johansson  på  Neava menar  också  att  de  försöker  jobba med  att 
påverka  forskningen så att  företagen och LTU arbetar åt samma håll. Han 
nämner  också  att  de  sysslar  med  fadderverksamhet  för  att  stödja 
studenterna  genom  utbildningen  och  att  de  har  ett  traineeprogram  att 
erbjuda efter  studierna. Anders Högström menar på att den kontakt  som 
sker ofta är mot LTU och inte direkt mot studenter. Han tror att det beror 
på att företagen ofta har kontakter sedan studietiden eller arbetstiden där 
och att det  inte  sker  så mycket nyskapande av kontakter på nya  sätt och 
genom nya aktiviteter. Han menar att det generellt  finns alldeles  för  liten 
kontakt och kunskap kring den akademiska världen och att  företagen har 
svårt att veta hur de ska initiera nya kontakter.  

4.2.4. Formell styrning som främjar samarbetet 
Det  finns  väldigt  få  formella  styrverktyg  för  att  främja  dessa  typer  av 
aktiviteter  ytterligare.  Företagen  är  ofta  så  pass  små  att  de  formella 
styrsystemen  inte  alls  är  välutvecklade.  Företagens  mål,  strategier  och 
visioner finns ofta bara i huvudet på VD:n och personer i ledningsgrupper. 
De styrs nästan uteslutande på resultatrapporter som ofta också sköts helt 
externt  och  bara  presenteras  någon  gång  om  året  i  ett  dokument.  Den 
öppenhet  och  nära  kontakt  som  finns  i  organisationen  menar  Per 
Johansson bidrar till att kontakterna sköts ändå. Staffan Johansson berättar 
att Neava har viss ekonomisk kompensation  för den som kan ge tips som 
leder  till nyrekrytering. Det är ett  sätt där  företaget visar  för de anställda 
hur de värdesätter denna typ av aktiviteter. Han eftersträvar också att ha 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högt i tak i organisationen, han menar att bra idéer överlag inte ska hindras 
av  ett  organisatoriskt  filter,  utan  kunna  komma  upp  till  ytan  oförändrat. 
Det menar han är  en  framgångsfaktor  för  att  de anställda på Neava  skall 
kunna  känna  stimulans  att  ta  egna  initiativ  och  komma med  egna  idéer. 
ESIS  som  innovationsnätverk  stödjer  också  företagen  ekonomiskt  för  att 
kunna tänka långsiktigt och våga investera för avkastning på sikt, vilket i sig 
blir en form av styrning för att påverka företagen. De hjälper också till med 
kompetensdelning mellan företagen samt kompetensförsörjning på kortare 
sikt,  som  inte  alltid  behöver  komma  från  LTU.  De  kan  även  gå  in  med 
riskkapital  så  att  företagen  inte  behöver  stå  för  hela  risken  själva. Neava 
brukar också skicka de som nyligen varit studenter att informera mot andra 
studenter för att  få så effektiv kommunikation som möjligt. Detta ser han 
som ett sätt att stimulera de nya i organisationen att knyta kontakter och 
vidga sitt nätverk. Anders Lindgren menar att  i affärsplan och policy  finns 
det nedskrivet att hålla ett nära samarbete mellan Abelko och LTU. Denna 
del förväntas möjliggöra att få kontakt tidigt med studenterna. Atmosfären 
på Abelko är mycket öppen enligt Anders Lindgren när det gäller kontakten 
mot LTU. De arbetar också med en del mjuka mål, som medarbetarnöjdhet. 
Initierande av projektarbeten och exjobb stimuleras och ses  som positivt. 
Det  finns  också  bonussystem  som  baseras  på  hur  bra  företaget  går  som 
helhet  men  inget  individuellt,  och  dessa  mått  blir  heller  inte  direkt 
kopplade  till  samarbetet  med  LTU.  Han  menar  att  det  är  enklast  så, 
samtidigt  som  han  vill  stimulera  team‐tänk  och  inte  bara  individuell 
framgång  inom organisationen.  Det  sätts mål  på  till  exempel  hur mycket 
utvecklingsprojekt  som  skall  initieras  men  inget  som  direkt  främjar 
kontakten mot LTU. 

4.2.5. Direktkontakt med student eller genom LTU? 
Per  Johansson på Rubico menar att kontakten med  institutionerna är den 
viktigaste.  Studenterna  kommer  och  går  medan  institutionen  består  och 
det  är  ett  effektivt  verktyg  för  att  nå  de  studenter  som utbildas nu.  Han 
anser att det är svårt att bygga ett varumärke direkt mot de studenter som 
finns.  Anders  Lindgren  på  Abelko  tycker  att  direktkontakten  är  den 
viktigaste när det gäller rekryteringen. Samtidigt menar han att vid tidsbrist 
är  det  bra  att  få  tips  från  institutionen.  Sammanlagt  menar  han  att  en 
symbios  mellan  de  båda  är  viktig.  Staffan  Johansson  menar  att 
studentkontakten  är  att  föredra.  Institutionerna  har  en  trögrörlig 
organisation  och  är  svår  att  påverka.  Att  nå  studenterna  direkt möjliggör 
att tidigt se vilken kompetens som finns och därmed kunna planera framåt. 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Det är också viktigt för att tidigt knyta till sig studenterna personligen och 
bygga varumärke.  

4.2.6. Intresset för utökad kontakt 
Överlag är intresset för mer kontakt stort bland företagen. Anders Lindgren 
är  dock  något  avvaktande  på  frågan.  Han  anser  sig  har  tillräckligt  god 
kontakt och kunskap om vad LTU kan leverera och vilket typ av utbyte han 
behöver med Abelko. Det som känns aktuellt för honom är mest att synas 
och  marknadsföra  företaget  och  bygga  intresse.  Anders  Högström  tror 
annars  att  företagen  generellt  är  intresserade  av  mer  kontakt.  Särskilt 
direktkontakt för att  lära känna studenterna tidigt, veta när de går ut och 
vilken  kunskap  de  då  har  med  sig.  Han  påpekar  också  att  han,  för  ESIS 
räkning, vill vara mer med studenterna och  inte bara springa runt på LTU 
utan  också  verkligen  träffa  dem  i  någon  typ  av  fora.  Per  Johansson  på 
Rubico möter  gärna  studenterna  i  mer  avslappande  forum,  för  att  knyta 
personliga kontakter som han tror är mer långvariga och mer givande. 

Angående frågan om att bredda mot fler ämnen tror Staffan Johansson på 
Neava  att  de  absolut  skulle  ha  nytta  av  mer  affärskompetens.  Efter  lite 
funderande är de flesta inne på samma linje även om de inte verkar arbeta 
aktivt  mot  det.  Anders  Lindgren  på  Abelko  har  själv  lite  utbildning  inom 
ekonomi och företagsledning och känner inte behov av mer sådant. Abelko 
har dessutom en del  intern kompetensutveckling  för att bli bättre på  just 
affärsområdet. Han medger dock att mer information inte är helt fel att ha. 
Det  skulle  till  exempel  vara  intressant  vad  som  krävs  för  ett  exjobb  för 
industriell ekonomi. Han påpekar också att branschen överlag är ganska bra 
på tekniken men saknar en del kunskap kring kunden och marknaden. Det 
har han själv genom Abelko erfarit, och något som de blivit mycket bättre 
på.  De  genomförde  tidigare  en  ganska  stor  affärsförändring  som  innebar 
att  de  anpassade  sig mer  efter marknaden  och  inte  produktionen.  Detta 
ledde till stora förbättringar och enligt Anders Lindgren var det nödvändigt 
för att fortsätta hävda sig i konkurrensen. Per Johansson på Rubico berättar 
att  den  kunskap  de  är  i  behov  av  nu  snarare  är  affärs‐  och 
ledarskapskompetens  än  teknisk  spjutspetskunskap.  För  att  växa  i 
verksamheten  och  expandera  till  nya  marknader  tror  han  att  det  är 
avgörande. Rubico skulle definitivt ha vinst i att få in fler kompetenser och 
bredda sin syn. Exempelvis industriella ekonomer kanske kan bidra med bra 
idéer  men  kanske  inte  har  tekniska  kunskaper.  Det  skulle  kunna  bli  en 
riktigt  bra  kombination,  men  det  görs  inte  av  någon  anledning.  Staffan 
Johansson  är mycket  intresserad  av  nya  ämnesområden  och  tror  absolut 
att verksamheten kan få nytta av den sortens kunskaper. Han tror dock inte 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att  det  finns  någon  anledning  att  bara  rekrytera  ren  affärskompetens, 
eftersom  tekniken  krävs  för  att  leda  branschen,  men  det  kan  absolut 
behövas mer affärskompetens för att överleva och fortsätta frodas. 

4.2.7. Snabbaste vägen till kontakt 
Den snabbaste vägen för företagen idag går ofta via gamla kontakter sedan 
tiden som anställda eller studenter på LTU. Anders Högström ser det som 
ett problem för de företag som inte har denna kontakt kvar eller inte haft 
den alls. Han menar att företagen har svårt att veta vilken väg de ska ta in 
till universitetet, och menar med det att det är svårt att veta vilken person 
eller institution som ska kontaktas i olika ändamål. 

4.2.8. Största hindret för utökad kontakt? 
Anders Högström  tror att ett  av de  största problemen och anledningarna 
till att samarbetet inte blomstrar mer är att företagen har alldeles för dålig 
kunskap om vad LTU kan erbjuda och hur verksamheterna kan nyttja detta. 
Han  menar  att  företagsledarna  har  för  lite  kunskap  om  andra 
ämnesområden, dess utbildningar och vad deras kunskap kan bidra med till 
företagen.  Anders som har mycket kontakt både med företag som har, och 
som inte har bra utbyte med universitetet menar att det också är problem 
med  tempot  i  industrin  gentemot  universitetsvärlden. Ofta  har  företagen 
ett mer  kortsiktigt  tänk  då  de måste  leverera  här  och  nu  till  kunder. Det 
skapar en missmatch som leder till att företagen väljer bort samarbetet för 
mer  aktuella  aktiviteter.  Det  kan  vara  ett  tecken  på  kortsiktighet  menar 
Anders  Högström.  Företagen  bygger  ofta  på  kunskapsintensitet  och  har 
traditionellt sett varit bra på spetskompetensen vilket innebär att de oftast 
inte behöver konkurrera med pris utan med hög kunskap kring tekniker och 
produkter istället. Det har gått att producera produkter utan att först göra 
grundliga marknadsundersökningar, något som Anders Lindgren på Abelko 
konfirmerar. Anders Högström tror att företagen har för dålig kunskap om 
vilken kunskap som skulle kunna vara nyttig för dem. Kort och gott att de 
inte har tillräcklig kunskap om den miljö de verkar i, särskilt då denna miljö 
ser ut att förändras med vikande ansökningar till teknikutbildningar.  

4.2.9. Största hindren för samarbetet idag 
Staffan  Johansson  på  Neava  börjar  fundera  på  att  vända  sig  till  andra 
universitet. Det  finns  för  få  studenter  i  Luleå menar han och han  tror att 
det  kan  finnas  många  hemvändare  från  södra  Sverige  som  kanske 
dessutom har erfarenhet redan, men som vill tillbaka till sina rötter. Rubico 
och Per  Johansson har  inga konkreta  förslag på aktiviteter som förbättrar 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samarbetet.  Han menar  att  det  är  krångligt  att  komma  åt  de  områden  i 
universitetsvärlden som han  inte redan känner  till. Visst, det går att  ringa 
och boka lunch med någon lärare, men steget känns stort till att det skulle 
leda  till  något  långsiktigt.  Han  skulle  vilja  se  en  snabbare  väg  in,  något 
kontaktcenter dit han alltid kan vända sig. Det anser han inte finns idag.  

Anders Högström menar att det är många faktorer som avgör hur mycket 
energi  företagen  lägger ner på ett utökat  samarbete. Han menar dels  att 
företagen  ofta  har  en  alldeles  för  omfattande  kravbild  i  sina 
rekryteringsförfaranden.  De  drar  igång  en  alldeles  för  stor  process  kring 
rekryteringen,  och  ska  kräma  på  så  mycket  som  det  bara  går.  Helst  ska 
processen inte ta någon tid heller alls. Som Anders Högström uttrycker det: 
Ta in en student? Jaha, då ska jag ringa universitetet, starta en process, ta 
hit  20  personer,  intervjua  dem…  SUCK!  Anders  menar  att  företagen  inte 
tänker på att om de bygger kontakter med studenter tidigt, så slipper de de 
här besvären. Dels tenderar de också att se alldeles för kortsiktigt. De anser 
sig  inte  har  råd  att  avvara  två  personer  till  norra  Sveriges  största 
arbetsmarknadsmässa, även om det kan vara gratis i vissa fall, för att de får 
produktionsbortfall. Det bygger sammantaget på för lite förtroende för LTU 
och  för  lite  kunskap  om  dess  verksamhet  och  egentliga  kompetens  och 
möjligheter att utnyttja denna.   

4.2.10. Vad kan göras åt problemet? 
Anders  Lindgren  på  Abelko  tycker  att  det  vore  bra  med  någon  typ  av 
databas  för  studenter där de kan  lägga  in ett CV och en presentation  för 
företagen att  ta del av. Anders känner  inte att han har  tillräcklig kunskap 
om vilka  forum studenterna  finns  i  och hur han  ska nå dem. Ett problem 
med att locka studenter och få kontakt är att han tror att många studenter 
antingen  vill  söderut  eller  utomlands  vilket  gör  det  svårt  för  branschen  i 
Norrbotten att tillskansa sig kompetens. I övrigt menar han att Abelko kan 
jobba på att synas mer över lag. De har lyckats tidigare på exempelvis LARV 
och  han  menar  att  synas  på  så  många  ställen  som  möjligt  och 
marknadsföra företaget är ett av de bästa sätten att knyta kontakter. Han 
arbetade med ett koncept  tidigare på LTU som  innebar att  studenter  fick 
komma ut på praktik i 6 månader, där arbetsförmedlingen gick in och stod 
för  större  delen  av  risken,  vilket  innebar  att  situationen  blev  mer 
avslappnad  för  både  företagen  och  studenterna.  Den  varianten  ser  han 
gärna  igen. Han menar också  att  erfarenheten är  en  vanlig  orsak  att  inte 
välja  en  student  till  en  rekrytering.  Att  då  få  ut  studenterna  på  praktik  i 
större  omfattning,  tror  Anders  är  en  mycket  bra  metod.  Det  är  mycket 
viktigt att parterna får känna på varandra innan en anställning sker. 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Anders Högström  från  ESIS menar  att  det  är mycket  viktigt  att  företagen 
börjar bygga kontakt tidigt. En ställtid på fyra till fem år för at student är en 
lång  tid  som  företagen  måste  nyttja  till  fullo  och  vara  med  redan  från 
början. Han gillar idéerna med praktik och sommarjobb tidigt i utbildningen 
för  att  skapa  en  naturlig  kontakt  och  kunskap  om  varandra.  Anders 
Högström  funderar  kring att det  skulle behövas någon  typ av  fora  för  att 
gemensamt  mötas  och  diskutera  behov  och  former  för  samarbete.  Han 
skulle  vilja  se  fler  seminarier  där  studenter  bjuds  in  i  större  utsträckning. 
Gärna  rena  presentationsseminarier  där  företagen  men  framför  allt 
studenter får presentera sig, och berätta mer om vilka de är.  

Per Johansson på Rubico ser gärna fler informella fora, som exempelvis en 
middag och öl på kåren tillsammans. Det menar han ger bättre kontakt och 
möjliggör närmare personligt samarbete.   

4.3. Sammanfattning av empiri 
Sammanfattningsvis verkar det finnas ett intresse hos branschen att utöka 
kontakten med LTU. För dem handlar det dock mest om teknisk kunskap. 
Problemen ser ut att ligga i för lite kunskap om hur de skulle kunna utnyttja 
andra ämnesområdens kunskap och hur de skall komma i kontakt med LTU. 
Många  företag har  redan goda  samarbeten men de  som  inte har det har 
svårt  att  hitta  rätt  kontaktväg.  Få  av  företagen  har  något  välutvecklat 
ekonomistyrningssystem  för  att  stimulera  kontakterna  och  de  tycker  att 
det är för krångligt och tar för mycket tid för att det ska vara värt att satsa 
ytterligare på.  Samtidigt  är de  flesta medvetna om bristen på  kompetens 
och risken för ytterligare minskningar i framtiden. 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5. Analys och tolkning 
I detta kapitel analyseras de empiriska data som samlats in för att tolka och 
svara på syfte och forskningsfrågor.  

För  att  kunna  besvara  syftet:  är  bristen  på  samarbete  en 
ekonomistyrningsfråga?  har  många  frågor  kring  attityd  och  funderingar 
kring samarbetet ställts. Det är svårt att ge ett konkret svar på frågan. För 
att veta om ekonomistyrningen är huvudorsaken till brist på samverkan så 
måste  de  huvudsakliga  problemen  med  bristen  på  samverkan  redas  ut. 
Dessa  problem  kan  sedan  analyseras  för  att  utreda  om  ekonomistyrning 
kan vara en  lösning. Först måste det dock utredas hur  stor den bristande 
ekonomistyrningen är.  

5.1. Outvecklad ekonomistyrning 
Ekonomistyrningen ser tämligen outvecklad ut i företagen. Det handlar om 
resultatrapporter,  ofta  för  företaget  i  stort  och  det  finns  få 
belöningssystem för viktiga aktiviteter. Morötterna ser snarare ut att finnas 
i  det mjuka  systemet med  en  öppenhet  och  kort maktavstånd mellan  de 
anställda  i  företagen.  Det  torde  öppna  upp  för  idédelning  och  främja 
samarbetsrelaterade  aktiviteter.  Förutsatt  att  de  kommer  till  över 
huvudtaget.  Enligt  tidigare  resonemang  finns  en  bristande  kunskap  över 
LTU  och  dess  möjligheter  och  därför  kanske  inte  företagen  och  dess 
anställda  tänker  i  de banorna.  Få  av  företagen hade med  i  strategier och 
mål att öka samarbetet med LTU, om de ens hade något sådant nedskrivet 
överhuvudtaget.  Om  den  typen  av  mål  och  strategier  inte  leder  till 
konkreta  aktiviteter  som  kommuniceras  i  verksamheterna  så  är  chansen 
liten  att  dessa  aktiviteter  prioriteras.  Detta  till  trots  att  samtliga  av 
företagsledarna är mer eller mindre överens om att ett utökat samarbete 
med  LTU  skulle  gynna  företagen  i  längden.  Det  kanske  till  och  med  är 
avgörande  för  många  av  dem  ifråga  om  överlevnad.  Anders  Högström 
menar  att  kontakten  med  LTU  var  det  som  gjorde  att  branschen  kunde 
blomstra från början och lyckas inte företagen hålla den vid liv för att hålla 
tempot med omvärlden så kan det leda till stora svårigheter i framtiden. 

5.2. Huvudproblem 
Det ser ut att kretsa kring ett par huvudproblem som mer eller mindre är 
besläktade med varandra: 

• Kunskapsbrist kring LTU 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• Dåligt nyskapande av kontakter 
• Traditionellt gynnsamma förhållanden 
• Kortsiktighet i företagen 

5.2.1. Kunskapsbrist kring LTU 
Kunskapsbrist kring LTU innebär att företagen inte i tillräcklig utsträckning 
vet  hur  det  ska  nyttja  kunskapen  vid  LTU.  Det  är  till  stor  del  okänt  vilka 
institutioner som finns och vilken kompetens de erbjuder och hur den kan 
användas  i  företagen.  De  vet  heller  inte  då  hur  viktiga  de  långsiktiga 
satsningarna mot LTU kan bli och hur det kan påverka företagets framgång. 
Ett  tydligt  exempel  är  mot  affärskompetensen  på  LTU.  De  allra  flesta  av 
cheferna  har  teknisk  spjutspetskompetens,  men  kan  stå  utan  både 
teoretisk och praktisk affärsledningskompetens när de startar och leder en 
verksamhet. Ett exempel på hur det kan påverka ett  företag är att det till 
exempel kan vara svårt att veta om den egna verksamheten kan dra nytta 
av en logistiker om kunskapen kring vad logistik är, saknas.  

Det finns givetvis företag som delvis besitter denna kunskap och insikt. Ett 
bra bevis på att det fungerar är Anders Lindgrens praktiska exempel på hur 
de  vid  ett  tillfälle  reviderade  en  hel  del  i  verksamheten  för  att  se 
omsättningen växa till det tredubbla bara inom loppet av några år. Det var 
då  en marknadsanpassning  som  genomfördes  och  Anders menar  att  det 
var nödvändigt för företagets framtid.  

5.2.2. Dåligt nyskapande av kontakter 
Okunskapen  kring  LTU  har  också  lett  till dåligt  nyskapande  av  kontakter. 
Det syns tydligt, då den kontakt som finns idag till stor del bygger på gamla 
kontakter som företagen fått genom studier eller arbete på LTU. Många av 
de  intervjuade  anser  att  vanligaste  vägen  till  kontakt  bygger  på  gamla 
kontakter.  Ingen  av  de  intervjuade  företagen  har  någon  bredare  kontakt 
med någon annan  institution än den där de  initialt  inledde kontakten. De 
intervjuade  företagen  är  överens  om  att  kontakt  med  ytterligare 
institutioner  vore  bra,  även  om  inte  alla  är  överens  om  att  det  är 
nödvändigt. Det  är  heller  inte  alla  institutioner  som kan erbjuda det  som 
företagen  skulle  behöva, men  det  är  oroväckande  att  inte  ens  kontakten 
tas för att undersöka om det är så eller inte. Det är också en svaghet som 
gör att de företag som inte haft kontakten redan från början, får svårt att 
skapa  sig  den. Miljön  och  attityden mellan  företag,  LTU  och  studenterna 
kanske  inte  främjar  nyskapande  av  kontakter  i  den  mån  som  skulle 
behövas.  Det  verkar  vara  personlig  motivation  och  drivkraft  som  håller 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dessa kontakter vid  liv, och det kan  innebära att det  finns  för  få  formella 
krafter som driver till knytande av kontakter.  

5.2.3. Traditionellt gynnsamma förhållanden 
Traditionellt gynnsamma förhållanden är något som jag har hört från flera 
håll.  Anders  Högström  pekar  mycket  på  att  bristen  på  affärskompetens 
traditionellt inte spelat någon roll i regionen men har sina aningar kring att 
det är på väg att  förändras och att  företagen måste  låta marknaden styra 
till  större  utsträckning.  Tidigare  nämnda  förändring  som  Abelko 
genomförde  är  nog  behövligt  i  fler  av  branschens  företag  för  att  lyckas 
bestå på en alltmer global marknad. Det ställs nya krav på marknadsföring, 
marknadsproduktifiering  och  logistik  för  att  möta  en  ny,  alltmer 
omfattande  världsmarknad.  Norrbotten  har  traditionellt  haft  sådan  god 
kunskap och  företagen har varit  så  tekniskt kunskapsintensiva att det har 
gått att producera utan att först göra omfattande marknadsundersökning. 
Regionen  har  också  varit  mycket  lojal  vilket  förmodligen  har  inneburit 
trogna  kunder  och  mindre  konkurrens,  kanske  på  grund  av  ett  nära 
samarbete  i  branschen.  Generationsskiftet  som  några  av  de  intervjuade 
beskrev kan komma att ändra på attityden automatiskt. De yngre  tros ha 
större  vetskap  om  digitala  kommunikationsmedel  och  praktiskt 
användande  av  detta.  De  kan  också  tänkas  ha  större  vana  vid  den 
globaliserade värld som växer fram, via färre internationella barriärer.  

5.2.4. Kortsiktighet i företagen 
Det är ett vanligt fenomen att näringslivet får allt kortare framförhållning. 
Årsrapporter  blir  delårsrapporter  och  kvartalsrapporter  och  det  är  ingen 
skillnad i Norrbottens elektronikbransch. Anders Högström bekräftar detta 
och  menar  att  det  är  skillnad  i  tempot  mellan  näringslivet  och 
universitetsmiljön. Han tror att företagen ser för kort framåt och fokuserar 
på det aktiviteter som gäller, här och nu. Det blir ett problem, eftersom de 
sällan fokuserar på samverkansaktiviteter som kan ge långsiktig avkastning. 

De  har  inte  insikt  i,  eller  tar  sig  inte  tid  att  fundera  över  och  jämföra  de 
långsiktiga  satsningarnas  fördelar med de kortsiktiga och  satsar därför på 
de senare, som naturligt har ett  resultat som är  lättare att mäta och som 
syns snabbare. 

I  enlighet med  det  som  Anders  Högström menar  så  kan  företagen  också 
känna sig hindrade av att dra igång en process i att komma i kontakt med 
LTU  och  dess  studenter.  Ofta  upplevs  kontaktvägarna  som  långa,  särskilt 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om det handlar om nya kontakter, och det ställs samtidigt för stora krav på 
kortsiktiga resultat av kontakten.  

5.3. Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis  ter  det  sig  som  så  att  styrningen,  eller  snarare 
avsaknaden  av  den  är  en  bidragande  orsak  till  samarbetsbristen.  Den 
informella  styrningen  verkar  finnas,  med  gynnsam  och  initiativstödjande 
miljö men de formella verktygen saknas. Det finns brister i målformulering, 
belöningssystem  och  prestationsmätning  överlag.  Det  främjar  knappast 
den  långsiktiga  kompetensförsörjningen  och  bidrar  knappast  med 
målfokusering och stimulans till konkreta åtgärder. Alla stora identifierade 
problem i detta avsnitt kan helt, eller till viss del åtgärdas med hjälp av att 
utveckla  styrsystemet.  Abelko  har  visat  prov  på  att  det  är  möjligt  och 
Anders Lindgren ser det som fördelaktigt att han har en del utbildning inom 
affärsområdet som till viss del innehåller styrning. 

Om  ekonomistyrningssystemet  förbättras  och  utökas  till  att  främja 
kontakterna  mot  universitetet  ytterligare,  så  skapas  incitament  för  att 
detta ska ske. Det  leder ofrånkomligt till större kunskap kring LTU och ett 
visst  nyskapande  av  kontakter.  Om  kontakterna  leder  till  ökad 
kompetensdelning  och  samarbete  på  kunskapsnivå  så  kan  också 
marknaden  och  omvärldsmiljön  förstås  bättre  vilket  kan  avhjälpa 
problemen med  en  de  traditionellt  gynnsamma  förhållandena  som  är  på 
väg  att  förändras.  Kortsiktigheten  i  företagen  är  ett  bredare  och  mer 
generellt  problem,  som  knappast  lär  lösas  till  fullo  av  effektivare 
ekonomistyrning. Det finns dock nyttoeffekter med styrningen som gör det 
lättare  att  fokusera på det  som är  viktigt  och  följa  sin  strategi,  vilket  kan 
hjälpa till att öka långsiktigheten i företaget.  

Vilka hinder och problem upplever företagen finns för samarbete mellan 
näringsliv, studenter och universitet? 

• Kunskapsbrist kring LTU 
• Dåligt nyskapande av kontakter 
• Traditionellt gynnsamma förhållanden 
• Kortsiktighet i företagen 

Är ekonomistyrning en avgörande faktor för att överkomma dessa 
problem och förbättra samarbetet? 

Ja. Det kan dessutom finnas flera. 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6. Slutsatser och 
rekommendationer 
Det  teoretiska  modellverket  i  illustration  5  visar  hur  organisationen,  via 
individen och hennes personliga motivation, kan nå sina mål. Motivationen 
är  här  en  central  del  och  styr  individen  till  att  utföra  aktiviteter.  Dessa 
aktiviteter skall styras med formell och informell styrning och via strategin 
och  målstyrningen  leda  till  att  organisationens  mål  uppfylls. 
Ekonomistyrningen blir här det system som ska leda in organisationen mot 
sina  mål  och  denna  har  stor  påverkan  hela  vägen  från  individen  till 
organisationens mål.  

Ekonomistyrning är ett sätt att påverka medlemmarna i organisationen att 
uppnå organisationens mål (Anthony & Govindarajan, 2007). Detta borde 
användas mer  i  företagen  för att  skapa engagemang kring samarbete och 
relaterade aktiviteter. Motivationen för de anställda avgör hur engagerade 
de blir (Bruzelius & Skärvad, 2004) och företagen måste ta hänsyn till att 
varje  individ har sina egna motivatorer. De bör också i motiveringsarbetet 
se  till  att  arbetet  inte  innehåller  några  begränsande  faktorer  och  arbeta 
med den praxis som finns  för att verkligen slå an de strängar som gör att 
varje  individ  engagerar  sig  i  de  för  företaget  viktiga  frågorna  (Hellriegel, 
cop. 1996). Många av de kontakter som initieras av företagen hittills verkar 
bygga på egen drivkraft och motivation från enskilda  individer  i  företaget. 
Därför är det  viktigt  att  individens motivation  förstås och denna drivkraft 
kan  användas  för  att  skapa  ytterligare  kontakt.  Herzberg  pratar  om 
hygienfaktorer  och  motivatorer  menar  att  speciella  faktorer  avgör  om 
medlemmarna i organisationen känner sig stimulerade eller inte (Herzberg, 
cop. 1993).  Om  dessa  faktorer  kan  identifieras  så  kan  ett  effektfullt 
ekonomistyrningssystem utvecklas där varje individ känner delaktighet och 
motivation. Exempelvis så ses  lönen idag mer som en rättighet och det är 
inte säkert att den alltid motiverar till att utföra extra nyttiga aktiviteter vid 
sidan  av  som  kan  främja  samverkan.  Det  krävs  att  de  individuella 
motivatorerna  hittas  och  dessa  kan  vara  en  klapp  på  axeln  eller  beröm  i 
lunchrummet.  

De  formella  system  som  finns  i  organisationerna  är  till  synes  tämligen 
outvecklade. Enligt Pfeffer och Sutton uppmärksammas och görs det  som 
mäts medan det om inte mäts brukar bli  lämnat därhän. Då är det inte så 
konstigt att aktiviteterna lämnas orörda i många fall. Det verkar vara svårt 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för  företagen  att  se  långt  nog  för  att  engagera  sig  i  situationen  med 
kompetensförsörjning. De är överens om att det är en enormt viktig fråga 
att  säkra  kompetensförsörjningen  i  framtiden,  men  är  samtidigt  helt 
beroende  av  LTUs  förmåga  att  leverera.  En  förmåga  som de  samtidigt  är 
överens om börjar  försämras och knappt  i dagsläget  lever upp till kraven. 
Axelsson  och  Laage‐Hellman  menar  att  en  av  prestationsmätningens 
styrkor är att den ger fokusering på det som är viktigt (Axelsson & Laage-
Hellman, 1991).  Om  företagen  ser  ett  behov  av  utökad  aktivitet  mot 
samarbete  behöver  de  alltså  konkretisera  dessa  aktiviteter  och  dess 
resultat med hjälp av mått. Om de mått som används utformas rätt blir de 
viktiga  för  den  anställde  och  för  företaget.  Det  kräver  viss  omsorg  och 
innebär  bland  annat  att  de  måste  utformas  objektivt,  komplett  och 
lättpåverkat  (Simons, cop. 2005).  Varje  individ  måste  alltså  känna  sig 
delaktig och helt förstå dessa mått för att de skall ha effekt (ibid). Simons 
menar  dessutom  att  organisationen  inte  blir  framgångsrik  om  inte  de 
individuella målen förstås och tillvaratas (ibid).  

Anthony och Govindarajan menar  att om organisationen verkligen menar 
allvar med vad som räknas så kommer den fokusera på de mått som sätts 
upp  (Anthony & Govindarajan, 2007).  Det  kan  hårddraget  innebära  att 
företagen faktiskt inte menar allvar när de säger sig se långsiktigt och inse 
vikten av kompetensförsörjning.  

Det syns tecken på det redan tillbaka i vision, strategi och målutformningar, 
då få av de intervjuade företagen har skrivit ner och formulerat dessa så att 
alla  i organisationen enkelt kan ta del av  informationen. Porter menar att 
företaget  inte  har  någon  framtidsutsikt  om  strategin  inte  kan  bidra  till 
överensstämmande aktiviteter (Porter, 1996), vilket kan bli ett problem för 
företagen.  Även  om  företagen  är  så  små  att  det  är  lätt  att  prata  om 
samtliga problem mellan samtliga anställda över fikabordet så kan det vara 
lätt  att  halka  in  på  sidospår.  Det  blir  svårt  att  inse  vilka  aktiviteter  som 
faktiskt  leder till de mål som formulerats någonstans över en öl eller två  i 
ledningsgruppen.  Att  det  inte  är  ordentligt  formulerat  kan  innebära  att 
företagen  får  svårt  att  få  överensstämmelse  och  samordning  mellan 
aktiviteter  eftersom  strategierna  styr  det  som  ska  göras  i  organisationen 
(Anthony & Govindarajan, 2007). För de intervjuade företagen kan detta få 
allvarliga konsekvenser, då strategierna  förvisso  finns, men riskerar att bli 
svårtydda eller svårkommunicerade då de  inte  finns nedskrivna. Först när 
strategier  och  delmål  är  väl  kommunicerade  i  organisationen  kan  också 
målöverensstämmelse  nås  och  de  individuella  målen  kopplas  till 
organisationens mål. 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Alla  organisationer  utgörs  av  summan  av  de  individer  som  ingår,  enligt 
Simons,  och  organisationen  måste  ta  till  vara  på  alla  de  behov  som 
individerna  har  för  att  skapa  framgång  (Simons, cop. 2005).  Pfeffer  och 
Sutton  menar  att  individen  engagerar  sig  i  de  aktiviteter  som  denne 
upplever  som  viktiga  och,  därmed  uppfyller  personliga  mål  (Pfeffer & 
Sutton, 2001). Om organisationen inte bidrar till att påverka de personliga 
målen att bidra till uppfyllandet av företagets mål så kommer heller aldrig 
individens aktivitet göra det. Då är det inte så troligt att frågan kommer att 
få  fokus  inför  framtiden,  och  det  kommer  heller  inte  att  leda  till  att 
företagen kan säkra sin kompetensförsörjning på sikt.  

När  motivationen  skall  stimuleras  hos  de  anställda  menar  Bruzelius  och 
Skärvad  att  lönen  inte  fungerar  som  något  incitament  att  arbeta  mer 
effektivt  utan  att  det  krävs  ytterligare  belöning  (Bruzelius & Skärvad, 
2004).  Persson  resonerar  i  liknande  ordalag  och  menar  att  det  är  ett 
fenomen som blir allt vanligare i det moderna Sverige att  lönen inte fyller 
någon direkt motiverande  funktion utan  snarare  är  en  rättighet  (Persson, 
1994).  Det  innebär  för  företagen  i  ESIS  att  de  måste  arbeta  med  andra 
typer av incitament.  

ESIS‐företagen måste  alltså  styra de personliga målen,  som kan  vara mer 
pengar, längre semester eller mer stimulans och eget ansvar (Hume, 1995), 
så  att  när  individen  arbetar  för  att  nå  dessa  så  ska  den  samtidigt  nå 
organisationens mål.  

Det  formella  styrsystemet måste  också  avvägas  att  inte  bli  för  snävt  och 
begränsa  de  anställda.  Ewing  och  Samuelsson  pekar  både  på  det  och  att 
det är viktigt att blanda de ekonomiska med icke‐ekonomiska för att skapa 
en bra balans. Det  innebär att  företagen  inte bara  skall mäta ekonomiskt 
resultat  utan  fokusera  på  till  exempel  medarbetarnöjdhet  som  Anders 
Lindgren på Abelko berättade att de gör och är mycket nöjda med. Anders 
berättar vidare om att de har en del mjuka mål i verksamheten, dock inga 
som  direkt  påverkar  samarbetet.  Staffan  Johansson  nämner  att  de  har 
några  direkta  ekonomiska mål  som  främjar  kontakten med  LTU  vilket  är 
bra. De mått som finns hos samtliga företag som berättar om samarbetets 
verkan är annars nästan helt begränsat till att utgöras av resultatrapporter, 
som är ekonomiska. Det är  i och med detta dåligt balanserat mellan  icke‐
ekonomiska  och  ekonomiska  mått,  något  som  är  viktigt  att  eftersträva 
(Ewing & Samuelson, 1998).  

Att  endast mäta  på  resultat  som  levereras  från  revisorn  är  ett mått  som 
mäter utfallet, inte ett mått som driver och påverkar det direkt. De företag 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som  intervjuades  hade  liknande  mått  som  huvudmått  och  därför  är 
företagen heller inte i balans i aspekter.  Anthony & Govindarajan nämner 
drivande mått  som  till  exempel  ledtid  eller  processtid  som  istället  direkt 
leder  till  förbättrande  och  skapar  balansen  som  behövs  (Anthony & 
Govindarajan, 2007). 

Det verkar finnas en bra balans  i rummet, alltså att medarbetarna lämnas 
frihet  nog  att  ta  egna  initiativ,  samtidigt  som  de  omfamnas  av 
organisationen och dess verksamhet. Det borde vara en framgångsfaktor.  

Den informella styrningen menar Simons är väldigt viktigt, om inte viktigare 
än den formella (Simons, cop. 2005). Jag får intrycket av att det informella 
styrsystemet är något som företagen är  relativt bra på. De har högt  i  tak, 
korta beslutsvägar och öppen kultur. Det  skapar  en miljö där  spontanitet 
och  energi  släpps  fritt  som  också  är  mycket  viktigt  för 
ekonomistyrningssystemet  (ibid).  Jag  kan  tänka  mig  att  den  informella 
miljön  inte  är  ett  hinder  för  samarbetet  eller  något  som  försvårar.  Det 
måste  dock  fortfarande  utgå  från  vision,  strategi  och  mål  och  ledningen 
måste  bestämma  hur  de  vill  att  organisationen  skall  arbeta  och  sedan 
skapa en miljö som främjar det (ibid). Det  innebär att skapa tydlighet och 
inte bara säga vad som är viktigt utan verkligen visa det. Det hör ihop med 
att lägga fokus på det som är viktigt och visa det genom ord och handling. 
Det måste också finnas balans mellan systemen och det formella systemet 
måste stödja organisationskulturen (Bengtsson, Lind, & Samuelson, 2000). 
Både  kortsiktigt  och  långsiktigt  måste  de  arbeta  med  att  skapa  denna 
balans  (ibid).  Det  informella  systemet  påverkas  också  mycket  av 
organisationskulturen  i  företagen.  De  intervjuade  säger  sig  ha  en  öppen 
och initiativfrämjande kultur och det är lätt att tänka sig att det är så, med 
tanke  på  hur  små  och  okomplexa  de  är.  En  organisationskultur  visar  vad 
som verkligen görs  i organisationen, och består av gemensamma normer, 
värderingar och verklighetsuppfattningar som delas i organisationen (Bang, 
1999).  Argyris  menar  att  det  finns  många  exempel  där  ledningen 
formulerar  organisationens  kultur  i  ett  dokument  men  där  sedan  den 
verkliga  kulturen  ser annorlunda ut  (Argyris, 1978).  I  de  studerade  fallen 
verkar det dock vara precis tvärt om. Företagen skriver inte ner något alls, 
utan  lyckas  delvis  kommunicera  ut  kulturen  ändå.  Om  de  dessutom 
tydliggjorde  sina  idéer  ut  genom  organisationen  skulle  de  enligt  Argyris 
kunna nå hela vägen (ibid). 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7. Avslutande diskussion 
Företagen inser vikten av samarbetet med universitetet och studenter och 
är  också  medvetna  om  hur  detta  kan  säkra  kompetensförsörjningen  i 
längden. De är medvetna om att denna  försörjning kan komma att bli en 
allvarlig  brist  i  framtiden,  som  kan  hota  stora  delar  av  den  regionala 
branschens existens. Jag får intrycket av att de är duktiga på att styra sina 
verksamheter informellt, eftersom de har en sådan öppen miljö och sådana 
lättstyrda organisationer. De anställda verkar ofta var vänner från tiden på 
universitetet  och  de  känner  varandra  sedan  tidigare.  På  det  informella 
planet verkar det inte finnas så stora brister. 

De  förestående problemen är dock ett  faktum och  jag vågar påstå att ett 
väl  utformat  ekonomistyrningssystem  skulle  kunna  hjälpa  företagen  att 
konkretisera  och  fokusera  sin  energi  och  kunskap  mot  lösningen  av 
problemet. Det är främst de formella verktygen där frånvaron finns och att 
formulera vision, delmål och strategier tror jag är det formella verktyg som 
kan  hjälpa  till  mest.  Om  företagen  har  som  mål  att  växa  och  för  det 
behöver  kompetent  arbetskraft,  torde  det  också  leda  till  aktiviteter  som 
handlar  att  möjliggöra  för  rekrytering.  Om  det  blir  tydligt  för  alla  i 
organisationen,  och  om  det  dessutom  mäts  och  utvärderas  hur  bra  det 
görs, kommer samlade ansträngningar göras för att nå de målen och arbeta 
mot visionen. 

Efter det kan ett mer eller mindre omfattande prestationsmätningssystem 
införas, beroende på företagets storlek och komplexitet. Belöningarna bör 
då  balanseras  mellan  ekonomiska  och  icke‐ekonomiska  för  att  skapa  ett 
stabilt mätsystem.  

Specifikt  kan mätetalen  handla  om  till  exempel  antal  kursmedverkanden 
eller  medverkanden  på  arbetsmarknadsaktiviteter.  Om  dessa  dessutom 
kopplas  till  hur  många  nyrekryteringar  eller  exjobb  som  görs  så  kan 
effektiva och tydliga mål ta form, som dessutom är drivande för framtiden. 
Det  måste  givetvis  relatera  till  huruvida  företaget  har  behov  av 
nyanställning eller exjobb. Dessa mått kan sedan visa hur bra företaget är 
på att knyta kontakten, bidra till värde hos alla parter och sedan knyta till 
sig kompetensen i organisationen. 

Om nyttan i dessa åtgärder synliggörs för företagen, finns det stora chanser 
för dem att utöka samarbetet och öppna upp kontakten mot LTU och dess 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studenter. Det  står  klart  att  de  är  intresserade  av  utökat  samarbete,  och 
inser vikten av det inför framtiden. 

7.1. Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom  alla  undersökta  företag  i  denna  rapport  hade  mindre  än  50 
anställda,  kan det  vara  intressant  att  studera huruvida detta  kan påverka 
eller utgöra särskilda omständigheter, jämfört med större organisationer.  

Fortsatt  forskning kan också vara att med hjälp av  resultaten  från alla  tre 
rapporter nämnda i bakgrunden, analysera hur ett samarbetsinitiativ skulle 
kunna utformas. Det tre rapporterna kan tillsammans utgöra underlag för 
att  tydliggöra de största problemen med samarbetet  i dag och kan därför 
ge viktig input till hur en samarbetssatsning bör utformas. 

Det kan också vara  intressant att nå djupare bland  företagen  lokaliserade 
fysiskt  långt  från  universitetet  för  att  se  hur  det  kan påverka  samarbetet 
och kontakten. Därtill kan det vara intressant att se hur de företagen som i 
dagsläget  har  obefintlig  kontakt med  LTU  ställer  sig  till  frågorna  och  hur 
stor nytta de anser sig ha av LTU. 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Bilaga 1 ‐ Intervjufrågor 
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 anställda osv. 

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

4. Finns ekonomiskt ansvar? Beskriv det. 
5. Vad har ni för mål och visioner för enheten?  

a. Hur eftersträvas dessa? Konkret exempel… 
b. Hur mäts dessa? 

Kompetensförsörjning: 
6. Hur viktig är långsiktig kompetensförsörjning för din verksamhet? 
7. Vilken är er huvudsakliga rekryteringsbas? 
8. Hur viktigt är samarbetet med studenter för din verksamhet? 
9. Beskriv kontakten med universitetet idag och vilka konkreta aktiviteter som 

samverkan innebär. Både med studenter och med universitetet som 
organisation. 

10. Hur främjas detta i verksamheterna? Finns konkreta ekonomiska eller icke‐
ekonomiska medel som främjar aktiviteter som leder till ökat samarbete? 
Premieras exempelvis en anställd som bygger kontakt mot studenter? 

11. Vilken kontakt är viktigast för er, direkt med studenter eller direkt med 
universitet? 

12. Vill du ha mer kontakt med studenter/universitet? 
13. Hur känner du för att utöka kontakten till flera ämnen? 
14. Vet du snabbaste/enklaste/effektivaste vägen till att nå 

studenter/universitet? 
15. Vad tror du kan göras bättre för att öka kontakten med studenter?
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16. Har du några idéer för framtiden, eller några projekt på gång för att öka detta 
samarbete i framtiden? 

17. Om det finns problem eller om det kan göras mer, vad är största orsaken till 
att det inte görs? 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