
2009:036 

D - U P P S A T S

Den formella och informella styrningens
effekter på LKABs infrastukturavdelning

En utvärdering med utgångspunkt i
Simons Levers of Control

 Lisa Dantoft
 Gun Sörensen

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2009:036  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/036--SE



 

 

 

 

 

Den formella och informella styrningens 

effekter på LKABs infrastrukturavdelning 

– En utvärdering med utgångspunkt i Simons Levers of Control 

 

 

Lisa Dantoft 

Gun Sörensen 

 

 

 

Luleå tekniska universitet 

D-uppsats ekonomistyrning 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för styrning och redovisning 

Vetenskaplig handledare och examinator: Anders Nilsson 

            



FÖRORD 

Vi vill tacka samtliga aktörer på LKABs infrastrukturavdelning som tagit sig tid och ställt upp 

och medverkat till intervjuerna som gjort denna uppsats möjlig. Vi vill speciellt tacka Yvonne 

Björnström som varit vår uppdragsgivare och för att hon ställt upp och inspirerat oss till vårt 

uppsatsarbete. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Anders Nilsson för inspiration och 

motivation genom sitt enorma engagemang. Vi vill också rikta ett tack till vår seminariegrupp 

som läst, engagerat sig och opponerat på vår uppsats för att vi ska kunna uppnå så bra resultat 

som möjligt.   

Tusen tack! 

Kiruna 7 januari 2009 

 

 

Lisa Dantoft   Gun Sörensen 

 

 



SAMMANFATTNING 

LKABs infrastrukturavdelning är en sekundärproduktion och en stödjande funktion till 

primärproduktionen vilket gör att avdelningen utför många olika aktiviteter och är svårstyrd. 

Syftet med denna uppsats är att studera den formella och informella styrningen och dess 

styreffekter på LKABs infrastrukturavdelning med utgångspunkt i Simons Levers of Control 

Vid formell styrning såsom Simons levers of control, styrs företaget genom dokumenterade 

värderingar, gränser, interaktivt arbete och uppföljning. Informell styrning kan vara företagets 

kultur, ledarstilar, regler och normer som inte är dokumenterade utan informella. Både formell 

och informell styrning påverka en individs beteende det är därför viktigt att de som skapar 

formella styrsystem tar hänsyn till de informella faktorerna och att den informella styrningen 

är i linje med den formella styrningen och att det finns en balans mellan dessa på företaget för 

att nå önskade styreffekter. I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats med 

influenser av aktörssynsättet. Empirisk data har insamlats via intervjuer och analyserats 

utifrån en förutbestämd teoretisk referensram. De slutsatser som kunnats dras utifrån denna 

fallstudie är att den formella styrningen inom värderings-, gränsskapande, interaktiv och 

diagnostiserande styrning på LKABs infrastrukturavdelning stöds av den informella 

styrningen i skiftande utsträckning vilket påverkar avdelningens önskade styreffekt.  



ABSTRACT 

The infrastructure department of LKAB is a secondary production and has a supporting 

mission to the primary production. The department perform many different kinds of work 

which means that the department is hard to govern. The intention of this paper is to study the 

formal and informal controlling and how it impact on the control effects on the infrastructure 

department of LKAB based on Simons, levers of control. If the company only has formally 

controlled as Simons levers of control, the control would be based on documented rules and 

job descriptions and it would be described as a bureaucratic company. Informal control can be 

the company’s culture, lead ship styles, rules and norms which are not documented. Both 

formal and informal control affects the behavior of an employee and therefore it is important 

that when formal control is created, consideration must be taken to the informal factors. It is 

also important of great once that the formal and the informal control are in line and that there 

is a balance between these two so the company can achieve the control effects.  This study is 

administering a qualitative research method with influences of an actors approach. Empiric 

information have been collected through interviews and been analyzed based from 

predetermine theoretical frame of reference. The conclusions that can be drawn from the 

findings of our research is that the formal control of LKAB within beliefs systems, boundary 

systems, interactive systems and diagnostic control systems supports by the informal control 

at the department in various ways. 
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1. INLEDNING 

Detta inledningskapitel börjar med en bakgrunds beskrivning för att ge en generell bild 

av ämnet. Bakgrundsstycket leder fram till en problemdiskussion för att sedan mynna ut 

i studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

I större koncerner som LKAB finns det strategier på flera olika nivåer, företagsnivå, 

affärsområdesnivå och funktionsnivå. På koncernnivå är ledningen intresserade att 

skapa synergier för alla affärsområden och att de i sin tur är engagerade och för ner den 

strategiska informationen till funktionsnivå. (Tangen & Karlsson, 2005). Hur mycket 

och på vilket sätt ledningen kan styra en avdelning beror på vilka slags uppgifter 

avdelningen har, hur organisationsstrukturen och hur de sociala förhållandena ser ut, 

styrningen kan även variera mellan olika avdelningar inom en och samma organisation. 

LKAB har en övergripande serviceavdelning, infrastrukturavdelningen som genom sina 

uppdrag inte är lika renodlad och tydlig som de övriga avdelningarna på LKAB vilket 

gör att en specifik styrning krävs. (Jakobsen & Thorsvik, 1998) En 

infrastrukturavdelning är ofta en serviceenhet och stödjande funktion till produktionen 

så även i LKABs fall. De ska stödja och serva en bred mängd av aktiviteter och är inte 

bara skräddarsydd för en viss aktivitet (Hanseth, 2000). Anthony & 

Govindarajan,(2007) menar att en infrastrukturavdelning så även i LKABs fall består av 

aktiviteter som underhåll, media, transport mm. En avdelning som 

infrastrukturavdelningen som består av sekundärproduktion innebär ofta att dess 

funktion inte uppmärksammas eller uppskattas, utan det förutsätts bara att de ska finnas 

(Hanseth, 2000). 

1.2 Problemdiskussion 

Sheehan, (2006), Merchant (1990) och Ewing och Samuelsson (1989) menar att 

strategisk ekonomistyrning är komplicerat och har ofta kritiserats för att vara kortsiktigt 

orienterat och tenderar ofta till att leda till suboptimering. Suboptimeringarna uppstår på 

grund av att det är svårt att finna en bra och företagsunik balans mellan kort- och 

långsiktighet, effektivitet och produktivitet, stabilitet och dynamik, självständighet och 

samordning, finansiella och icke finansiella nyckeltal samt formell och informell 

styrning (Ewing & Samuelsson 1998).     

För att skapa en bättre kontroll på den strategiska ekonomistyrningen har Simons 

utvecklat en styrmodell, ”Levers of Control”, som innehåller fyra olika formella 

styrmodeller som syftar till att skapa en balans i företagets strategiska ekonomistyrning. 

Modellen består av värderings-, gränsskapande-, diagnostiserande- och interaktiva 

styrmodeller (Simons, 1995). Värderingsstyrning används för att definiera, 

kommunicera och införa kärnvärderingar, syfte, vision och peka ut i vilken riktning 

företaget ska gå. Gränsskapande styrning är etablerade gränser och regler som måste 

respekteras i organisationen. Den innehåller dokumenterade policys, operativa regler 

etc. Diagnostiserande styrning syftar till uppföljning och kontroll för att kunna 

överskåda organisationens output.  
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Den sista är interaktiv styrning som används för att säkerställa att fokus ligger på att 

analysera strategiska osäkerheter och främja kommunikation och lärande ute i 

organisationen. (Simons, 1994) Problematiken kring användandet av dessa styrmodeller 

ligger i att alla fyra styrmodeller bör användas och komplettera varandra för att få en 

maximal styreffekt.  

Användningen av styrmodellerna är unik för varje företag och därför finns svårigheter 

att hitta balansen för just ett unikt företag (Simons, 2000). Ett exempel på ett företag där 

man inte funnit balansen i den strategiska ekonomistyrningen är ett amerikanskt företag 

som under slutet av 1990-talet fram till 2001 aktivt arbetade med tre av de fyra 

styrmodellerna. 2001 gjorde företaget den största vinsten någonsin och ledarna för 

företaget hyllades. Problem uppstod då företaget saknade interaktiv styrning vilket 

resulterade att företaget inte analyserade dess omvärld och kunde därför inte förutse den 

kris som skulle komma att drabba branschen med början 2002. Företagets vinst sjönk 

följande år med 20 %. (Sheehan, 2006) 

Vid formell styrning såsom Simons levers of control, styrs företaget genom 

dokumenterade regler, arbetsbeskrivningar som de anställda är medvetna om och som är 

förmedlade på ett formellt sätt. Problem med att enbart ha formell styrning kan vara att 

företaget uppfattas som ett byråkratiskt företag där mål är svåra eller omöjliga att uppnå 

vilket kan leda till en nonchalant behandling av dessa mål. Cardinal, et al (2004) 

Informell styrning kan vara företagets kultur, ledarstilar, regler och normer som inte är 

dokumenterade utan informella (Anthony & Govidarajan, 2007, Cardinal, et al, 2004). 

Både formell och informell styrning påverka en individs beteende och därför är det 

viktigt att de som skapar formella styrsystem tar hänsyn till informella faktorer också. 

Om företaget ska implementera ett formellt styrsystem är det viktigt att den formella 

styrningen är i linje med den informella styrningen och att det finns en balans mellan 

dessa på företaget för att nå önskade styreffekter. (Anthony & Govidarajan, 2007)  

Sutcliff, (2000) definierar balans som ett tillstånd där ett företag visar harmoni mellan 

formell och informell styrning. Det är viktigt för företaget att finna denna balans 

eftersom ett företag med obalans mellan formell och informell styrning kan skapa 

problem och kan vara tillväxthämmande (Simons, 2000). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera den formella och informella styrningen och dess 

styreffekter på LKABs infrastrukturavdelning med utgångspunkt i Simons Levers of 

Control. 
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2. METOD 

I detta metodkapitel anges de metodval som använts i uppsatsen samtidigt som det finns 

förklaringar till varför dessa metodval gjorts. Kapitlet behandlar också de eventuella 

metodproblem som kan ha dykt upp under uppsatsskrivandets gång samt vad som gjorts 

för att undvika dessa problem. 

2.1 Litteratursökning 

Den litteratursökning vi utfört ska mynna ut i en litteraturöversikt som fastställer den 

existerande kunskapen inom området vi valt. Genom detta vill vi att förståelsen ska öka 

för vårt ämne (Dencombe, 2000). Vi har genom Luleå Tekniska Universitets 

biblioteksdatabas sökt efter lämplig litteratur för att hitta teorier för vår uppsats och har 

funnit omfattande litteratur kring vårt ämne. Vi har letat i både tryckta källor och 

vetenskapliga artiklar, Vi har använt oss av sökmotorerna Lucia, Emerald Insight, 

Ebsco, Jstore samt sökmotorn Google för att hitta vetenskapliga artiklar och böcker. 

Sökord vi har använt oss av är, management control, strategic control, control, control 

process, balanced control, Levers of control, infrastruktur, function, strategy, 

ekonomistyrning, strategisk ekonomistyrning, strategi och styrning i olika 

kombinationer. Delar av litteraturen har vi även funnit i litteraturens referenser men 

också andra författares referenser. 

2.2 Val av fallstudieföretag 

Valet av företag gjordes på grunderna av att det är en stor koncern med flera divisioner 

och avdelningar där strategisk ekonomistyrning är ett måste. Valet av vår 

fallstudieavdelning föll på en stödfunktion till primärproduktionen som består av ett 

brett spektra av specialiserade sektioner vilket vi antog kan göra den svårstyrd men 

intressant ur vår synvinkel för att besvara vårt syfte.  

2.3 Metodsynsätt 

I vår uppsats har vi haft influenser av aktörssynsättet.  Aktörssynsättet innebär att man 

inte kan dra generella slutsatser av verkligheten genom att lägga samman delarna utan 

helheten måste förstås utifrån delarnas egenskaper. Inom aktörssynsättet finns inget 

förklaringsintresse utan intresset ligger i att förstå de sociala helheterna och detta sker 

utifrån enskilda aktörernas verklighetsbilder så verkligheten blir således en social 

konstruktion. (Arbnor, I & Bjerke, B., 1994). 

Genom att vi studerat infrastrukturavdelningens sektioner, Media Vitåfors, Media 

Kiruna/Svappavaara, Verksamhetsservice, Avfall/deponi och Materialförsörjning har vi 

lyckats förstå de olika sektionernas egenskaper, men eftersom det är olika individer vi 

intervjuat kan resultatet bli en social konstruktion utifrån verksamhetschefernas olika 

egenskaper och uppfattningar tillsammans mer våra subjektiva analyser. Sambanden 

inom aktörssynsättet är av inre och yttre karaktär. Den inre karaktären innebär att 

aktörerna bättre ska förstå sin egen situation och den yttre karaktären innebär att aktören 

ska få en nyskapande förståelse. Nyskapa och förändra är något eftersträvansvärt i 

aktörssynsättet eftersom synsättet handlar om en mänsklig konstruktion. (Arbnor, I & 

Bjerke, B., 1994)  
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Vår uppsats syftar till att bidra med både inre och yttre karaktär då vi vill skapa en 

förståelse hos cheferna för deras roll i styrningen på avdelningen men också deras vilja 

att förändra och skapa starkare styrning.  

2.4 Val av vetenskapligt angreppssätt 

I denna uppsats användes ett deduktivt angreppssätt vilken innebär att forskaren, utifrån 

teorier, formar hypoteser som testas i praktiken. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

Vi har tagit fram teorier för att kunna identifiera ett problemområde och ta fram en 

teoretisk referensram att utgå ifrån. Vi anser att det finns bra tillgång till teorier inom 

vårt problemområde vilket gjorde det möjligt för oss att använda den deduktiva 

ansatsen. Forskningsfrågorna togs fram utifrån de teorier vi valt att utgå ifrån (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2001, s 220) Därefter insamlades empirisk data in för att 

analyseras och jämföras mot vår teoretiska referensram. Avslutningsvis drogs slutsatser 

som resulterade i studiens slutdiskussion (Patel & Davidsson, 2003) 

2.5 Val av metodansats 

En undersökning kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ forskning 

består av hårddata som går att presentera i siffror. Kvalitativ forskning innebär 

mätningar som datainsamling och kräver en statisk bearbetning. Kvalitativ data anses 

vara mjuk data såsom medarbetartillfredsställelse och kvantitativ undersökning kan vara 

intervjuer med tolkande och verbala analyser (Dencombe, 2000).  

I denna uppsats har vi använt kvalitativ ansats eftersom syftet med uppsatsen var att 

studera den formella och informella styrningens och dess styreffekter på LKABs 

infrastrukturavdelning med utgångspunkt i Simons levers of Control. 

Vi anser det vara lämpligast att utföra kvalitativa undersökningar genom intervjuer 

eftersom våra studieobjekt är få, samtidigt som vi vill få mer djupgående information 

från aktörerna.   

2.6 Val av forskningsstrategi 

Vi har valt att använda oss av fallstudie som forskningsstrategi. I fallstudier undersöks 

en eller ett fåtal enheter grundligt. (Dencombe, 2000). Fallstudie passar vår uppsats då 

en avdelning har undersökts och genom det så anser vi att vi då kunnat undersöka 

avdelningen mer grundligt än om vi valt att undersöka flera enheter. Vi valde också 

fallstudie som strategi därför att vi ville nå ett djup och komma fram till en tydligare 

slutsats för vår forskning och för vår uppdragsgivare. 

2.7 Val av datainsamlingsmetod 

Det finns fyra olika datainsamlingsmetoder, frågeformulär, intervjuer, observationer och 

skriftliga källor. För att nå det bästa resultatet skulle en kombination av de fyra 

metoderna ha reducerat de brister som var och en av metoderna har och på så sätt ökat 

validiteten av undersökningen. Mest lämplig för vår fallstudie var intervjuer och 

skriftliga källor för att samla in data. Intervjuer är aldrig slumpmässiga och innefattar att 

aktören har antaganden och kunskaper om situationen som aktören vill dela med sig av. 

Diskussionen sker enligt en dagordning från forskaren och utvecklas sällan fritt.  
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I litteraturen beskrivs också olika typer av intervjuer, personliga intervjuer, 

gruppintervjuer och fokusgrupper. En personlig intervju är lätt att samordna då den 

består av enbart två individer, är lätt att kontrollera och de uppfattningar och synpunkter 

som kommer från intervjun härstammar från en källa, den intervjuade (Dencombe, 

2000).  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade, personliga intervjuer som består av 

förberedda frågor till aktören, där forskaren är inställd på att vara flexibel och be 

aktören att utvecklar sina idéer och tala mer utförligt kring frågorna (Dencombe, 2000). 

Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer passade vår uppsats mycket väl då vi hade för 

avsikt att låta aktörerna i så stor utsträckning som möjligt får tala fritt och utveckla och 

förklara sitt resonemang på ett ostört sätt. Vi använde oss utav en intervjuguide (bilaga 

A) där vi indelat frågorna i olika teman för att tydligare kunna strukturera upp frågorna 

vid intervjuerna. Vid intervjuerna fördes anteckningar och bandspelare användes med 

aktörernas medgivande. Detta för att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka och lyssna 

på intervjun för att säkerställa att vi förstått aktörerna rätt. I denna uppsats har vi 

genomfört sex personliga intervjuer. Intervjuerna har varat mellan 1,5 timmar och 2 

timmar och de har utförts på aktörens arbetsplats. Aktörerna är: 

Avdelningschef, Infrastrukturavdelningen 

 Verksamhetschef,  Sektion verksamhetsservice                                                    

Verksamhetschef, Sektion avfall/deponi                                                            

Verksamhetschef,  Sektion materialförsörjning                                                 

Verksamhetschef, Sektion media Kiruna/Svappavaara.                                    

Verksamhetschef, Sektion media Vitåfors. 

Dencombe (2000) skriver att skriftliga källor kan bestå av olika dokument som böcker, 

tidskrifter, protokoll, brev osv. De skriftliga källorna kan även användas som att ge ett 

visst stöd åt intervjuinnehållet och bekräfta dess riktighet. Vi har i vår uppsats utgått 

från att komplettera vår datainsamling med skriftliga källor som verksamhetsplaner, 

organisationsschema och annat internt material. Detta för att kunna studera och verifiera 

den data som är formellt kommunicerat vilket är relevant för vår forskning. 

2.8 Validitet  

Validitet innebär att man har undersökt det som var tänkt att undersökas och ingenting 

annat (Thuren, 1991). Inom forskningen visar validitet på om resultaten speglar 

verkligheten och täcker de avgörande frågorna. För att öka validiteten så bör inte för 

stora förenklingar eller generaliseringar göras av resultatet (Dencombe, 2000).  

I studien utgår vi från ett aktörssynsätt som innebär att verkligheten ses utifrån 

betraktarens perspektiv. Det innebär att det inte finns några konkreta validitetskriterier 

vilket gör att möjligheterna till validering är små eftersom den sociala verkligheten är 

föränderlig. Det är heller inte meningen att denna typ av fallstudie vi skapat ska ge 

samma resultat vid en upprepning av fallstudien eftersom det handlar om ett socialt 

samspel och subjektiva tolkningar och värderingar. (Arbnor, I & Bjerke, B., 1994). För 

att undvika validitetsproblem i vår uppsats har vi kontinuerligt gått tillbaka till vårt syfte 

och forskningsfrågor för att säkerställa att vi fokuserar på det som var tänkt att studeras.  
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Validiteten i uppsatsen har säkerhetsställt genom att intervjuguiden har utvecklats med 

teorin som grund. Vi har även testat intervjuguiden på två pilotpersoner. En person som 

jobbar vid LKAB och en person som inte har någon anknytning till företaget. Detta har 

vi gjort för att förvisa oss om att guidens frågor har ett bra flöde och att frågorna är 

förståeliga och lyfter fram problemet vi studerar. Vid oklarheter under intervjuerna har 

vi förklarat begreppen för att öka validiteten i uppsatsen. Risken för feltolkningar av 

aktörerna har minskat då båda uppsatsförfattarna har medverkat vid intervjuerna och 

lyssnat, fört anteckningar och tolkat aktörernas svar. Däremot finns det en viss risk kvar 

för att begreppsförklaringarna kan tolkas ledande för aktören. Vi har även skickat ut 

sammanställningen av intervjuerna till var och en av aktörerna för kommentarer för att 

öka validitet. 

Aktörerna valdes ut efter att vi fått vårt uppdrag, syfte och forskningsfrågor 

tydliggjorda. Vi ville studera infrastrukturavdelningens styrning vilket gjorde att urvalet 

av aktörer föll på avdelningschefen och verksamhetscheferna som är befattningar som 

ligger på den nivå där den strategisk styrning är viktig för avdelningen. Aktörerna 

kontaktades först av vår uppdragsgivare med övergripande information om vad 

intervjuernas syfte var innan vi tog kontakt med dem. 

Undersökarens bakgrund, identitet och egna övertygelser kan påverka framtagandet och 

analysen av data (Denscombe, 2000). En av författarna har koppling till undersöknings 

företaget och jobbat i dess närhet i över 10 år. Författaren har även i arbetets tjänst varit 

i kontakt med flera av aktörerna. 

2.9 Reliabilitet  

Reliabilitet är tillförlitlighet och innebär att det är en hög reliabilitet på arbetet om 

mätningarna är korrekt gjorda (Thuren, 1991). För att undvika reliabilitetsproblem i vår 

uppsats har vi haft semistrukturerade intervjuer så att aktören till så stor del som möjligt 

fått tala fritt med utgångspunkt från intervjuguiden vi förberett. För att öka 

tillförlitligheten i intervjuerna har två forskare deltagit och båda har fört 

minnesanteckningar och bandspelare har använts. Detta för att undvika risken för 

missförstånd och öka reliabiliteten i uppsatsen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta teorikapitel beskrivs inledningsvis begreppet strategi och därefter presensteras 

Simons levers of control för att sedan beskriva formell och informell styrning. Kapitlet 

avslutas med en presentation av vår analysmodell.  

3.1 Strategi 

”Taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig” 

Strategi är en plan eller läran om dessa, som härleds från hur man planerar och leder ett 

krig (Tzu Sun, 1996). Begreppet strategi kommer från grekiskan och betyder 

krigsföringskonst men allt sedan 1800-talet har begreppet breddats och används nu 

inom många olika områden (Tzu Sun, 1996).  

 

Det finns olika teorier som används i olika sammanhang som spelteori, militärisk teori 

och ledningsteorier (Mintzberg, 1978). Inom strategisk ekonomistyrning används 

ledningsteorier och en typisk definition av strategi inom ledningsteorin är ”fastställande 

av de långsiktiga målen och aktiviteterna för en organisation, och implementeringen av 

kursriktningen organisationen ska röra sig mot samt identifiera vilka nödvändiga 

resurser som ska användas för att nå målen” (Chandler, 1962; Anthony & Govidarajan, 

2007; Mintzberg, 1978).  

En organisation måste formulera mål om vart de vill nå, strategin används sedan till att 

nå de satta målen (Anthony & Govindarajan, 2007). Strategi är planer på hög nivå som 

formulerar vilken riktning ledningen vill att organisationen ska röra sig mot.  Målen i 

sig är tidlösa och ändras inte förrän de uppnås, däremot kan strategin på vägen mot 

målet ändras beroende på omständigheterna inom och utanför organisationen (ibid). 

Chandler beskriver i sin bok en teori om hur strategi utformas utifrån omvärlden och en 

organisations resurser (Chandler, 1962). Strategi är en lösning på agentteoriproblemet 

där ledningen inte har möjlighet att medverka och bevaka personligen de anställdas 

beteende och beslut, utan genom att inför gemensamma mål och policy integrera och 

samordna aktiviteterna på olika nivåer i en organisation (Porter, 1991). 

Det strategiska arbetet kan utföras på olika nivåer, som företagsstrategi, affärsstrategi 

och funktionsstrategi (Tangen & Karlsson, 2005). Företagsstrategin är den översta 

strateginivån och innehåller den övergripande strategin för organisationen och klargör 

två saker. Det första är inom vilka marknader företaget skall bedriva affärsverksamhet 

samt var i världen det skall finnas nyckelresurser för att stödja denna verksamhet. 

Den företagsstrategiska nivån består ofta av olika verksamhetsgrenar och kan innehålla 

många affärsenheter utan egentliga inbördes samband och representera olika branscher 

(Tangen & Karlsson, 2005). Då de olika affärsenheterna ingår i en koncern vill man att 

synergieffekter ska uppnås mellan de olika affärsenheter, d.v.s. samordning mellan olika 

verksamhetsgrenar avseende inköp, tillverkning, marknadsföring med mera, genom 

bättre resursutnyttjande som FoU-insatser, kapital eller arbetstid. Det är viktigt att 

ledningen ser över att de synergier man önskar ur samarbetet verkligen aktualiseras och 

inte stannar som enbart en teori. Strategin som är en nivå under är affärsstrategin.  
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Om det finns flera olika affärsområden inom en organisation krävs det olika 

affärsstrategier. Dessa strategier ska stödja den övergripande företagsstrategin och 

förmedla nödvändig information till underordnade nivåer.  

Funktionsstrategin är den tredje nivån av strategisk styrning (Tangen & Karlsson, 

2005). Det är funktionella strategier som exempelvis behandlar marknadsföring, FoU, 

ekonomi, personal, produktion, service och underhåll (Tangen & Karlsson, 2005; 

Anthony & Gorvindarajan, 2007). En funktionell strategi specificerar hur funktionen 

kommer att stödja den valda konkurrensstrategin för affärsområdet och hur den ska 

komplettera eventuellt övriga funktionella strategier (Wheelwright, 1984). Förutsättning 

är att information om den övergripande strategin finns och att ledningen är engagerade 

och driver funktionerna i rätt riktning. Det som är svårt är att bryta ned strategin från 

den övre nivån till funktionsnivå som sedan ska fatta beslut som blir i strategisk rätt 

riktning. (Tangen & Karlsson). 

3.2 Simons Levers of control 

För att företag ska fokusera på den strategiska ekonomistyrningen har Simons utvecklat 

en styrmodell, Levers of control. Modellen ska ligga till grund för företagets kultur och 

den helhetssyn som företaget står för och vad de strävar efter. Modellens kärna är 

företagets strategi och innefattar hur företaget positionerar sig på marknaden. Modellen 

innehåller fyra delar av styrmodeller som syftar till att skapa en balans i företagets 

strategiska ekonomistyrning. Dessa styrmodeller är värderings-, gränsskapande-, 

diagnostiserande- och interaktiva styrmodeller. (Simons, 1995).  

Syftet är att skapa en balans mellan värdeskapande och hushållande med resurser hos 

företag. Värderings- och interaktiva styrmodeller är hävstänger för att skapa värde, 

”gasa”. Gränsskapande- och diagnostiserande styrmodeller syftar till hushållande av 

resurser, ”bromsa” (Simons, 1995). Värderingsstyrmodeller och interaktiva 

styrmodeller används för att uppmuntra kreativitet och ett innovativt beteende och de 

gränsskapande och diagnostiserande styrmodellerna används för att företaget ska 

säkerställa att de anställda handlar i linje med företagets strategi. (Toumela, 2005). 

Genom en balans i hävstängerna ska företaget lyckas implementera strategin i företaget 

och det är strategin som på ett överskådligt sätt knyta ihop företagets viktiga mål, 

riktlinjer och aktiviteter som utgör företagets kärna. (Simons, 1995)  

När ett företag ska bli framgångsrikt räcker det inte bara med att informera de anställda 

om företagets strategi och förse dem med tillräckliga resurser. Företagsledningen måste 

vägleda de anställda så de agerar i linje med den uppsatts strategin och därför är Simons 

Levers of control ett hjälpmedel för att implementera strategin. Modellen är till hjälp för 

att strategin verkligen ska bli implementerad och inte slutar vid bara ord nedskrivna på 

ett papper. (Sheehan, 2006)  

Simons (1995) menar att lösningen för att skapa en balans i den strategiska 

ekonomistyrningen är att skapa en förståelse hos ledarna i företaget i hur de olika 

hävstängerna fungerar och hur den anpassats efter företagets specifika strategi. Genom 

implementering av strategin och användning av Levers of control så skapas effektiv 

styrning genom att ledarna i företaget motiveras av den strategi företagsledningen vill 

förmedla.   
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Genom att använda sig av dessa hävstänger kan företaget skapa en framgångsrik 

ekonomistyrning där företaget har möjlighet att kommunicera ut företagets värderingar, 

lokalisera hot och möjligheter, skapa gränser och utvärdera kritiska prestationsmått. Om 

företaget inte använder någon av dessa fyra hävstänger riskerar företaget att få en 

obalans i styrningen (Simons, 1995).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Simons Levers of Control, fritt omarbetad. (Simons, 1995). 

VÄRDERINGS STYRMODELLER 

I Levers of control menar Simons att värderingsstyrmodeller ska innehålla och förmedla 

företagets normer och värderingar till företagets anställda. Normer och värderingar kan 

innehålla kärnvärderingar, företagets syfte med verksamheten och policys. 

Värderingsstyrmodeller med dessa kärnvärderingar ska inspirera och vägleda företaget 

och dess anställda i sökandet efter möjligheter och att nå företagets mål. 

Värderingsstyrmodeller ger de anställda möjligheter att tillsammans bygga upp 

företagets kultur som kommer gynna företaget som helhet samt inspirera till kreativitet. 

(Simons, 1995). Värderingsstyrmodeller syftar inte bara till att skapa kärnvärderingar 

utan också till att upprätthålla dem samtidigt som det är viktigt att dessa är i linje med 

företagets strategi. (Toumela, 2005)   

Företag verkar idag på en global och en föränderlig marknad där förändring sker 

kontinuerligt. Därför måste ledningen i företag ständigt uppdatera och positionera sig på 

nytt för att kunna verka stabil på marknaden. I den globala och föränderliga marknaden 

så är det mycket viktigt att samtliga anställda verkar utifrån företagets normer och 

kärnvärderingar för att företaget ska agera stabilt med sin verksamhet. 

Värderingsstyrmodeller ska verka till att hela företaget motiveras och inspireras till att 

ge energi och för att företaget ska nå sina mål och verkställa sina strategier. Simons 

framhåller också vikten av att dessa kärnvärderingar kan användas i hela företaget, på 

alla positioner så att alla kan inspireras av dem. (Simons, 1995)  En standardisering av 

normer och värderingar är ett viktigt sätt att samordna aktiviteter i ett företag. Om 

individer i en grupp eller ett företag har gemensamma kärnvärderingar gör att 

individerna i gruppen eller i företaget gör samma antaganden och talar samma språk, om 

de har samma förutsättningar vilket innebär att personer i gruppen eller företaget kan 

förutse de andras handlingar.  

Värderings 

styrmodeller 

Interaktiva 

styrmodeller 

 

Diagnostiserande 

styrmodeller 

 

Gränsskapande 

styrmodeller 

 
Strategi 



 

 

10 

Genom socialisering tar individen till sig företagets kärnvärderingar och mål och målen 

internaliseras och individen gör företagets mål till sina egna vilket innebär att om 

företaget lyckas med sina värderingsstyrmodeller så blir individens mål samma som 

företagets mål. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

Det är viktigt att samtliga anställda tror på företaget och dess kapacitet och då blir det 

ett kraftfullt och positivt styrmedel. Företaget kan formulera kärnvärderingar genom att 

sätta upp mål och förverkliga dem genom att ge positiva exempel på hur dessa ska 

användas. Ett annat sätta att skapa och upprätthålla kärnvärderingar är att vid 

nyanställning anställa personer som har samma värderingar som företaget samtidigt 

genom att upprätthålla kärnvärderingarna behålla personer med ”rätta” värderingar på 

bussen och lämna de personer som inte har de ”rätta” värderingarna.(Sheehan, 2006). 

Företaget har också enligt Sheehan (2006) möjlighet att tydliggöra vikten av att följa 

kärnvärderingar genom att belöna och uppmuntra anställda som följer 

kärnvärderingarna på ett bra sätt.  

Det är viktigt att företaget aktivt arbeta med att synliggöra företagets normer, värdering 

och riktlinjer genom planscher, visitkort, videofilmer, text i årsredovisningen och 

utbildning av personal så att dessa blir gemensamma på hela företaget. Det är också 

viktigt att ledarna i företaget inte är rädda för att diskutera kärnvärderingarna vid 

nyrekrytering och introduktioner av nyanställda i företaget. Det är också viktigt att vid 

nyrekrytering utvärdera huruvida individens och företagets kärnvärderingar stämmer 

överrens. (Kouzes & Posner, 2000).  

Kulturen i ett företag kan bestå av flera subkulturer (Jakobsen & Thorsvik, 1998). Flera 

empiriska undersökningar har lyft fram att inom ett och samma företag kan det uppstå 

stora kulturskillnader mellan olika kontor, avdelningar och hierarkier som oftast uppstår 

utifrån specialiseringar. Genom att specialiseringar utvecklas inom företagen utvecklas 

även subkulturer i på de olika företagsenheterna. Det finns tre kognitiva mekanismer 

som främjar uppkomsten av subkulturer inom olika enheter.  

1. Specialisering riktar uppmärksamhet på specifika arbetsuppgifter och dess 

lösningar 

2. Kommunikationen mellan enhetens medlemmar blir koncentrerat på lösningarna 

till de specifika arbetsuppgifterna och dess delmål 

3. Enheten blir mer och mer avskild från övriga organisationen och de andra 

enheterna för att man medvetet söker sig information som är relevant för den 

egna uppgiftslösningen 

Detta leder till att man blir så upptagen av att realisera sina egna delmål att man mister 

fokusen på de övergripande målen för organisationen. Suboptimeringen kan leda till att 

medlemmarna försvarar sin enhet och dess arbete och förlorar förmågan att se den egna 

enhetens relation till övriga verksamheten. (Jakobsen & Thorsvik, 1998). 

GRÄNSSKAPANDE STYRMODELLER 

De gränsskapande styrmodellerna syftar till att skapa gränser för både strategier och 

beteenden så att de ligger inom ramen för vad som är acceptabelt. (Toumela, 2005).  
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Individer söker nya möjligheter när de ställs inför ny information eller i nya situationer 

och det är omöjligt för ledningen att ha kontroll på alla problem, lösningar och 

möjligheter som de anställda ställs inför. (Simons, 1995) Genom gränsskapande 

styrning skapas om företaget har tydliga beskrivningar vad gäller vilka handlingar som 

tillåts och vilka som inte tillåts. Om de anställda kan orsaka stora problem för företaget 

genom antingen medvetna eller omedvetna handlingar så är det extra viktigt för 

företaget att ha tydliga gränser. (Sheehan, 2006). Genom att ha tydliga gränser så kan 

också företaget lämna garantier till intressenter om att företaget agerar ansvarsfullt. Ett 

gränsskapande styrsystem bör innehålla både positiva ideal och förbud. Inom det 

acceptabla området med aktiviteter hjälper sedan uppföljning och mätning till att 

implementera den avsedda strategin och att adaptera den konkurrenskraftiga 

omgivningen. (Bisbe & Otley, 2004)   

Enligt Simons så hämmas inte kreativiteten och värdeskapande aktiviteter vid 

gränsskapande styrning. De anställda och företaget kan känna sig trygga inom dessa 

gränser och kan röra sig relativt fritt inom och genom detta känna sig trygga. 

Kreativiteten kan stimuleras genom att företaget delegerar beslutsfattande och gör så att 

företaget kan nå maximal kreativitet och flexibilitet.(Simons, 1995)  

Företaget kan skilja på två olika typer av gränsskapande, affärsgränser och strategiska 

gränser. Affärsgränser styr uppförande och dessa baseras på tre källor, samhällets 

normer, organisationens kärnvärderingar och branschens värderingar. Strategiska 

gränser innebär att söka nya möjligheter i linje med företagets strategi. (Simons, 1995, 

Bisbe & Otley, 2004) 

Arbetsfördelning innebär att ett företag delar upp arbetsuppgifterna i mindre delar och 

ger dessa avgränsade arbetsuppgifter till enskilda anställda eller till grupper av 

anställda. Gränsskapande styrning omfattar då riktlinjer för arbetet och åtgärder för att 

säkerställa att de anställda utför arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Avsikten 

med att standardisera arbetsuppgifter med skriftliga rutiner osv. är att säkerställa att 

arbetsuppgifterna utförs på samma sätt från gång till gång och att formalisera företaget. 

Ofta sker formaliseringen av företaget i takt med att företaget växer då de anställda inte 

alltid har kontakt med varandra. (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Syftet med 

gränsskapande styrmodeller är att dra gränser och dokumentera vad som är acceptabelt 

så att det sker ett effektivt resursutnyttjande inom företaget. (Simons, 1995, Bisbe & 

Otley, 2004) 

DIAGNOSTISERANDE STYRMODELLER 

Diagnostiserande styrmodeller lägger fokus på den inre effektiviteten och ger ledningen 

möjlighet att göra uppföljning om beslut fattats i linje med företagets strategi. 

Diagnostiserande styrmodeller kännetecknas av tre funktioner, möjligheten att mäta 

output, förutbestämda mål och möjligheten att korrigera avvikelser. För att säkerställa 

att resultat uppnås och ett dysfunktionellt beteende minimeras bör uppföljning och 

mätning ske objektivt, fullständigt och med möjlighet till att jämföra med tidigare 

resultat (Simons, 1995 s, 59-85) Genom att mäta rätt saker kan ledningen se att 

organisationen når de uppsatta målen och strategierna utan att ständigt övervaka och 

kontrollera verksamheten vilket är grunden till de diagnostiserande styrmodellerna finns 

(Simons, 1995), Sheehan, 2006, Toumela 2005)     
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En grundläggande tanke med diagnostiserande styrmodeller är att den output företaget 

får av sin process är mätbar. Prestationsmätning är finansiella och ickefinansiella mål 

och mått som används för utvärdering av företaget som helhet eller olika enheter. 

(Toumela 2005)  

För att undersöka huruvida strategin implementerats och används så är uppföljning 

nödvändigt (Bisbe & Otley, 2004) För att lyckas med diagnostiserande styrmodeller bör 

företaget utveckla styrmodeller som går att applicera på det tänkta företaget och dess 

strategi, att det som avses mätas faktiskt går att mätas samt att de anställda har 

möjlighet att påverka resultatet (Sheehan, 2006). Sheehan (2006) lyfter fram att det är 

viktigt att utformningen av styrsystemet är rätt eftersom det kan orsaka skada om det 

inte tar hänsyn till alla framträdande aspekter. Sheehan (2006) menar vidare att med 

hjälp av diagnostiserande styrmodeller och uppföljning hålls de anställda ansvariga för 

handlingar och på samma gång kan den fungera som motivation. 

INTERAKTIVA STYRMODELLER 

Interaktiva styrmodeller syftar till att stimulera och vägleda framtagande av nya 

strategier för att strategin även ska vara fungerande i framtiden. En förutsättning för att 

kunna utveckla och strategin är att fånga upp eventuella osäkerheter i omgivningen. 

Interaktiva styrmodeller ska uppmärksamma strategiska hot och möjligheter i företagets 

omgivning som kan motivera omprövningar av den utarbetade strategin. Interaktiva 

styrmodeller hjälper också företaget att skapa nätverk och kommunikation gentemot den 

omgivning de befinner sig i för att kunna tillgodose sig den information de behöver för 

att se framtida hot och möjligheter för företaget. Interaktiva styrmodeller ska skapa en 

kommunikation både vertikalt och horisontellt för att vara uppmärksam på de 

grundläggande förutsättningarna i företaget. (Simons, 1995) Styrmodellerna ska 

stimulera sökandet och lärandet hos de anställda och detta skapar kreativitet och 

innovation i organisationen i motsats till diagnostiserande styrmodeller som begränsar 

innovation och kreativitet. Diagnostiserande styrmodeller ska stå för stabilitet och 

interaktiva styrmodeller ska stå för dynamiken i företaget. (Simons, 1995, Bisbe & 

Otley, 2004) 

Interaktiva styrmodeller ska stimulera de anställdas behov och vilja att bidra samt att i 

ett tidigt skede upptäcka hoten och möjligheterna i omgivningen och en proaktiv 

anpassning är nödvändig för att lyckas på lång sikt. Chefer kan använda interaktiv 

styrning för att uppmuntra de anställda till att experimentera för att finna nya och 

effektivare sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Engagerade anställda och en fungerande 

interaktiv styrning kan underlätta ett företags anpassning efter sin omgivning samtidigt 

som den kan vara till grund för nya innovationer. (Bisbe & Otley, 2004) 

3.3 Formell styrning 

Vid formell styrning så styrs företaget genom dokumenterade regler, 

arbetsbeskrivningar som de anställda är medvetna om och som är förmedlade på ett 

formellt sätt. Den formella styrningen innebär också att företaget arbetar med 

ekonomisk rapportering och uppföljning av dessa, redovisningssystem, 

kostnadskalkylering men också uppföljning av de anställdas prestationer.  
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Problem med att enbart ha formell styrning kan vara att företaget uppfattas som ett 

byråkratiskt företag där mål är svåra eller omöjliga att uppnå vilket kan leda till en 

nonchalant behandling av dessa mål. Cardinal, et al (2004) och Anthony och 

Govidarajan, (2007) menar att det finns två typer av formell styrning i ett företag det 

vill säga managementsystemet och regler. Regler är ett sammanfattande ord för alla 

typer av formella instruktioner och styrning såsom befattningsbeskrivningar, 

arbetsbeskrivningar, manualer och moralbeskrivningar. Dessa inkluderar från de mest 

triviala reglerna till de mer omfattande. Det finns fyra typer av regelstyrning: psykisk 

styrning, manualer, systemsäkerhet och målstyrning. Psykisk styrning kan vara 

säkerhetsvakter, lösenord till datorer, låsta rum, valv och kameraövervakning. Manualer 

handlar mycket om att sätta en nivå på vad som ska bli dokumenterat och vad som ska 

vara en guide i hur arbetet ska utföras. Systemsäkerhet är ofta uppbyggt för att 

säkerställa att informationsflödet genom företaget är riktig och förhindra eller minimera 

bedrägerier. Målstyrning är resultatet av processen där företaget säkrar att specifika mål 

uppnås effektivt. (Anthony & Govidarajan, 2007)  

3.4 Informell styrning 

Både formell och informell styrning påverka en individs beteende och därför är det 

viktigt att de som skapar formella styrsystem tar hänsyn till informella faktorer också. 

Om företaget ska implementera ett formellt styrsystem är det viktigt att den formella 

styrningen är i linje med den informella styrningen på företaget. (Anthony & 

Govidarajan, 2007) Informell styrning kan vara företagets kultur, ledarstilar, regler och 

normer som inte är dokumenterade utan informella (Anthony & Govidarajan, 2007, 

Cardinal, et al, 2004). Informell styrning genom närvaro bland de anställda ger ett 

effektivt sätt att styra ett företag då anställda reagerar och uppfattar styrning mer 

positivt då den är informell (Bellotti & Bly, 1996) och de anställda har möjlighet att 

identifiera sig med denna och handla på samma sätt (Cardinal, et al, 2004). I små och 

nystartade företag kan företagsledningen styra företaget helt informellt och med få 

interaktioner men när företaget växer och interaktionerna blir fler är införande av en 

mer formaliserad styrning nödvändig (Davila, T, 2005). Anthony & Govidarajan (2007) 

menar att det finns interna och externa faktorer som spelar en avgörande roll för att nå 

målöverrensstämmelse. Externa faktorer är normer av önskvärt beteende som finns i 

området eller staden företaget verkar på. Normerna inkluderar attityder som ofta är 

kollektiva som kan kopplas till arbetsmoralen. Arbetsmoralen visar sig ofta i lojaliteten 

för företaget, arbetsandan och stoltheten av att göra ett bra arbete. Dessa normer kan 

ofta vara lokala i en specifik stad eller område. De interna faktorerna är företagets 

kultur, gemensamma värderingar, normer och uppträdande. Ett företags kultur har ofta 

funnits i många år och vuxit fram och skapat rutiner som blir lite som ”det är så vi 

arbetar här” eller ”vi arbetar inte så här”. (Anthony & Govidarajan, 2007)     
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3.6 Analysmodell 

Vi har valt att presentera vår analysmodell som avslutning i den teoretiska 

referensramen för att tydligare visa på hur vi med utgångspunkt i vårt syfte tänkt 

jämföra den teoretiska referensramen med den insamlade empirin för att arbeta fram 

analys och slutsats. Med utgångspunkt från Simons Levers of Control vill vi studera den 

formella och informella styrningen och dess styreffekter.  

Vi vill genom våra intervjuer fånga in huruvida den formella och informella styrningen 

stödjer varandra, är uppfattade och hur det arbetas med dem på avdelningen. Simons 

Levers of Control är en formell modell som utgår från en formell styrning där man ser 

till vad som finns dokumenterat i företaget för samtliga styrmodeller. Vi vill analyserat 

empirin mot teorin vad som finns formellt dokumenterat i de olika styrmodellerna på 

avdelningen. I vårt syfte har vi en problemformulering som utgår ifrån att den formella 

styrningen inte ensam styr ett företag utan även påverkas av den informella styrningen, 

alltså den mänskliga faktorn har stor inverkan på styreffekterna. Genom att jämföra det 

som är formellt kommunicerat med informationen om vad som kommuniceras ut 

informellt kommer vi att kunna se om den informella och formella styrningen ger svag, 

stark eller en avvikande styreffekt mot den önskade formella styrningen.  

Vid enbart formell styrning finns det risk att inte alla tar del utav de dokumenterade 

styrdokumenten vilket leder till svaga styreffekter. Vid enbart informell styrning, 

ledningens tolkning av regler och beteende, finns det risk för avvikande styreffekter då 

formella styrdokument inte finns för att skapa en standard för vilka regler och beteenden 

som ska gälla.  När den formella dokumenterade styrningen stöds av den informella 

styrningen skapas starka styreffekter och balans i styrningen uppstår. Alltså ledningen 

har tydliga och enhetliga styrdokument som de leder utifrån. 

Simons Levers of Control 
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Figur 2. Analysmodell, egen illustration 
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4. EMPIRI 

I detta empirikapitel kommer vi presentera en övergripande sammanfattning av LKABs 

infrastrukturavdelning och dess sektioner. Därefter efterföljer en sammanställning av 

de intervjuer som genomförts med aktörerna inom sektionerna. Vi har följt strukturen 

för Simons levers of control för att underlätta för läsaren att jämföra empirin med den 

teoretiska referensramen.   

Vårt fallstudieföretag LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern. De är 

världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en 

växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB-koncernen 

har drygt 3 800 medarbetare, varav ungefär 600 utanför Sverige. Koncernen har ett 30-

tal bolag i 15 länder (www.lkab.com).  

LKABs operativa verksamhet är uppdelad i divisioner, market, mining, minerals och 

special business varav vår fallstudie avdelning, infrastrukturavdelningen faller in under 

mining division. Infrastrukturavdelningen är en stödfunktion till produktionen som ser 

till att all infrastruktur fungerar inom LKAB. Avdelningen består av fem sektioner som 

styrs av varsin verksamhetschef samt en sektionscontroller.  

 

Figur 3. Infrastrukturavdelningens organisationsschema (LKAB). 

http://www.lkab.com/
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Vi har valt att inte namnge aktörerna i intervjuerna. Vi har valt att benämna aktörerna 

utifrån befattning och i maskulinum eller femininum, det vill säga ”han” eller ”honom”, 

”hon” eller ”henne”.  

4.1 Strategi 

Avdelningen arbetar utifrån verksamhetsplaner som är direkt nedbrutna från Minings 

strategi till infrastrukturavdelningens nivå och ned till sektionsnivå. Alla 

Verksamhetsplanerna är uppdelade i övergripande mål och delmål som ligger mellan ett 

år och kring 3-5 år i framtiden, de bryts ned ännu ett steg till konkreta handlingsplaner 

för funktionsnivå. Avdelningen har ett gemensamt verksamhetssystem och affärssystem 

där allt är samlat och där alla behöriga kommer åt dokumenten. Vidare arbetar 

avdelningen gentemot kund, utifrån spelplaner där de kommer överens med de interna 

kunderna om tydliga ansvarsområden så att det inte ska bli några missförstånd om vem 

som har ansvar för vad.  

4.2 Avdelningschef, Infrastrukturavdelningen 

I infrastrukturavdelningen ingår sektionerna verksamhetsservice, avfall, deponi och 

efterbehandling, materialförsörjning, media Vitåfors och media Kiruna/Svappavaara. 

VÄRDERINGSSTYRNING 

Under hösten 2008 så startade Infrastrukturavdelningen sitt arbete med att ta fram 

verksamhetsplaner för sektionerna. Tillsammans med detta arbete så togs tre 

värderingar fram för infrastrukturavdelningen. Avdelningschefen berättar att hon 

kommer att utgå från de värderingarna när det handlar om att motivera sina 

verksamhetschefer och sätta dem i ett sammanhang för att de ska förstå, vilket är en 

utgångspunkt för att ändra beteenden. LKAB har tre grundvärderingar ärlighet, 

lagarbete och utveckling, utifrån dessa har infrastrukturavdelningen tagit fram sina egna 

som är: respekt, ärlighet och ansvar. Det används tre olika forum för att kommunicerar 

ut och följa upp de satta värderingarna, ledningsmöten på infrastrukturavdelningen, 

arbetsmiljömöten och på coachande nätverk
1
.  

Hon berättar att företagskulturen generellt på LKAB är en ”fixarkultur” där de anställda 

känner stor stolthet för sitt jobb och är bra på att ”fixa” problemen. Det utmärker sig 

genom att det inte syns (dokumenterat) att ett arbete blir utfört eftersom de anställda ” 

fixar allt”. Hon tror också att LKABs företagskultur externt uppfattas att de anställda är 

stolta över sitt arbete och har ett fritt arbete. På infrastrukturavdelningen upplevs 

fixarbeteendet stort men att de inte får samma uppmuntran för det de gör som 

exempelvis ute i direkta produktionen. Hon säger att det är viktigt att de anställda 

känner att det arbete som utförs är viktigt för företaget och att de arbetar på 

Infrastrukturavdelningen med coachande nätverk för att skapa chefer som ska bli trygga 

i sitt ledarskap.  

                                                
1 Coachande nätverk: Ett nystartat forum där ledare från division Mining träffas och byter erfarenheter 

och får utveckla sitt personliga ledarskap. 
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GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

De har ett verksamhetssystem där alla regler finns dokumenterade men det finns inte 

något systematiskt sätt att ta itu med gränsöverskridning utan det tas om hand eftersom 

det uppstår. Däremot så tror hon att de anställda är medvetna om konsekvenserna som 

börjar med en muntlig varning, därefter en skriftlig varning och slutligen uppsägning 

och där sanktionerna är densamma för alla gränsöverskridningar. Sanktionerna upplevs 

bero på den närmaste chefen som kan välja att blunda för vissa gränsöverskridningar 

och sätta sina egna gränser. Själv försöker hon se sig omkring och om hon ser en 

gränsöverskridning så löser hon det genom ett personligt samtal.  

INTERAKTIV STYRNING 

Avdelningschefen säger att hon inte har någon modell hur hon ska jobba med de 

strategiska möjligheterna och hoten men berättar att de finns med i verksamhetsplanerna 

och i måltavlorna
2
 som uppdateras varje år. Hon kan inte säga vilka möjligheter som 

finns men ser det största strategiska hotet i att om infrastrukturavdelningen inte blir 

ledande i det arbete de utför kan det resulterar i ett ”hot” mot företaget eftersom 

avdelningen påverkar LKABs vinst både direkt med höga kostnader och indirekt genom 

att störa produktionen.  

Hon tycker att det är viktigt med kommunikation på infrastrukturavdelningen eftersom 

det grundar sig på hur verksamheten går. Hon anser att hon både säger och visar att det 

är viktigt med kommunikation och att det är väldigt viktigt att ledningsgruppen arbetar 

aktivt med att hjälpa och stötta varandra. De har ett forum på avdelningen som heter 

coachande nätverk där alla verksamhetschefer och funktionsansvariga deltar. Forumet 

syftar till att skapa säkra och trygga chefer som kan diskutera problem som uppstår och 

på så sätt hjälpa och stötta varandra i sitt dagliga arbete.  

DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

Avdelningen mäter på både kvalitativa och kvantitativa mått berättar avdelningschefen. 

De kvantitativa måtten är hård data som exempelvis arbetsmiljö och ekonomi och 

kvalitativ data är något som avdelningen mäter på där vi ställer oss frågan om 

aktiviteterna är gjorda.  Den kvalitativa mätningen sker utifrån handlingsplaner där det 

utvärderas hur det ser ut och om det ser bra ut så har avdelningen lyckats. Avdelningen 

använder sig av måltavlor för att följa upp det dem mäter. Vidare berättar hon att hon 

mäter eller följer upp verksamhetschefernas ledarskap mer subjektivt via 

medarbetarsamtal och arbetar mycket med kontinuerlig feedback. Hon säger vidare att 

kommunikationen av mätresultat oftast sker under ledningsgruppsmötena. Om det är 

dåliga mätresultat kommunicerar hon detta informellt med den berörda chefen direkt.  

                                                
2 Måltavla: Dokument som sammanfattar sektionens mål och mått, en form av balanserat styrkort 
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4.3 Verksamhetschef, Verksamhetsservice 

Inom verksamhetsservice finns funktionerna brand, besiktning, fastighet, transport, 

fordon, bevakning/trafiksäkerhet och riskhantering/försäkringar. 

VÄRDERINGSSTYRNING 

Infrastrukturavdelningen har tagit fram tre nya värderingar. Värderingarna bygger på 

LKABs och Minings grundvärderingar och utifrån dem har man tagit fram egna 

värderingar för infrastrukturavdelningen. De tre värderingarna är respekt, ärlighet och 

ansvar, berättar verksamhetschefen. Han berättar att han arbetar utifrån värderingarna 

och att de ska vara en grund till hur man ska arbeta och arbeta säkert samt hur 

avdelningen ska få medarbetarna motiverade. Grundvärdering i företaget ska också 

gälla på avdelningen och vi ska ha trygga medarbetare, ärlighet, man ska våga säga vad 

man tycker och det ska vara högt till tak.  

Även dessa värderingar tillsammans med affärsidé och vision finns kommunicerat på 

intranätet
3
. Vidare tycker han att den formella kommunikationen genom intranätet 

fungerar bra men att de även kommunicerar via ledningsmöten och coachande nätverk, 

han anser också att det är viktigt att cheferna inom infrastrukturavdelningen ska föregå 

med gott exempel och vara goda förebilder i allt de gör.  

Verksamhetschefen berättar att företagskulturen på LKAB är stark och medarbetarna är 

ganska ”inne” i LKAB och hur företaget fungerar. Han upplever att medarbetarna kan 

ha en snäv omvärldsbild på grund av att LKAB finns i hela malmfälten, vilket gör det 

svårt för medarbetarna att se sig runt omkring, utanför företaget. Det finns en stor 

lojalitet inom företaget där medarbetarna ställer upp direkt det finns behov och man 

fokuserar på att göra det som behövs göras för företaget. Hur externa intressenter ser på 

LKAB tror verksamhetschefen stämmer ganska bra överrens med den interna 

företagskulturen. Han tror också att kunderna ser företaget som säker leverantör med 

bra kvalitet. Vidare tycker han att de uppfattas som ett företag som arbetar långsiktigt.  

Han menar också att LKAB och infrastrukturavdelningen är ständigt felsökande och vill 

hitta fel och det beror på att de hela tiden vill bli bättre men att de ibland skulle behöva 

fokusera på det de gör bra istället. Han tror att medarbetarna på 

infrastrukturavdelningen är lite mer kostnadsmedvetna än på övriga LKAB då 

avdelningen är en sekundärproduktion. 

Verksamhetschefen upplever att chefer med beslutsrätt inte alltid står för sina beslut 

utan bjuder in folk som egentligen inte ska delta i dessa beslutsprocesser för att få stöd. 

Han anser att cheferna måste våga ta beslut och stå för det. Han skulle även vilja 

förändra ”vänkulturen”, att man inte ska älta utan arbeta utifrån det tagna beslutet. Han 

tycker att man kan ifrågasätt en gång men ska därefter acceptera beslutet.  

GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

Verksamhetschefen tycker att LKAB och infrastrukturavdelningen har ett tydligt 

regelverk som finns dokumenterat i personalhandboken på intranätet var alla anställda 

kan ta del av den. Här finns regler såsom arbetstider, raster, matpauser och så vidare.  

                                                
3 Intranät: Internt, internetbaserat informationssystem för samtliga anställda på LKAB 
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Han berättar vidare att det finns ett sanktionssystem på LKAB som innebär att en 

överträdelse resulterar i en muntlig varning, ytterligare en överträdelse innebär en 

skriftlig varning och om ytterligare överträdelse sker beror åtgärden på chefen. Han 

menar att om man som chef blundar för övertramp över gränserna så accepterar man 

dem och en ny kultur skapas, då är det svårt att återgå till de ursprungliga reglerna.  

INTERAKTIV STYRNING 

Verksamhetschefen menar att han arbetar med strategiska planer och försöker se 

problem i ett tidigt skede. Verksamhetsservice försöker hitta synergier för att kunna 

effektivisera på sektionen och på funktionsnivå, både internt men också externt till 

kunder. Sektionen är styrd av många myndighetskrav därför är arbetet kring strategiska 

hot och möjligheter delegerat till en annan nivå där man har bättre detaljkunskap. För att 

kunna arbeta bättre med strategiska möjligheter och hot så arbetar han med att ändra 

strukturen och koppla funktionerna närmare varandra vilket gör arbetet och ansvaret 

tydligare.  

Besluts som tas på infrastrukturavdelningens ledningsmöten kommuniceras vidare från 

honom till produktionsmötena på verksamhetsservice. Produktionscheferna ska sedan 

kommunicera ut besluten och informationen till produktionsledarna som ska 

kommunicera det vidare till samtliga medarbetare. Han berättar också att de arbetar med 

coachande nätverk, de är till för att alla chefer på infrastrukturavdelningen där de ska 

stötta och lära av varandra. Varje möte har olika teman såsom chefskap men är också ett 

möte där verksamhetscheferna har möjlighet att kommunicera ut information om vad 

sektionerna arbetar med. Han berättar också att han själv deltar på arbetsplatsträffar så 

att de anställda får ställa frågor om hur han som verksamhetschef ser på saker och ting.  

DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

Det är viktigt att mäta på att infrastrukturavdelningen inte stör produktionen vilket 

kommuniceras i avbrottsstatistik där man funnit vem som orsakade avbrottet i 

produktionen menar verksamhetschefen. I övrigt mäter infrastrukturavdelningen på 

ekonomiska nyckeltal och arbetsmiljö, som exempelvis hur många tillbud och olycksfall 

med eller utan frånvaro. Den ekonomiska uppföljningen består av prognos och 

utvärdering om avdelningen arbetar kostnadseffektivt, om avdelningen har bra planering 

och struktur. Mätresultatet följs upp på möten i arbetsmiljögrupper i Kiruna och 

Malmberget samt på möten på infrastrukturavdelningen, sektionsnivå och 

skyddsgrupper. Mätresultatet används också vad gäller uppföljning av aktivitetsplaner 

samt för att korrigera aktiviteterna för att nå de ställda målen. Mätresultatet 

kommuniceras ut till medarbetarna på infrastrukturavdelningen genom två 

sektionsträffar samt på fyra arbetsplatsträffar per år. Han tycker att 

infrastrukturavdelningen och verksamhetsservice har mycket kommunikation men han 

anser också att det finns ansvar hos de anställda att förse sig med information.  
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4.4 Verksamhetschef, Avfall, efterbehandling och deponi 

Sektionen avfall, efterbehandling och deponi har verksamhet i Kiruna, Malmberget och 

Svappavaara.  

VÄRDERINGSSTYRNING 

De är bara två anställda på sektionen säger verksamhetschefen men värderingarna 

kommuniceras ut till entreprenörerna och man ställer krav på att entreprenörer 

efterföljer dessa. Han berättar att medarbetarna på LKAB och infrastrukturavdelningen 

är väldigt lojal och alltid tillgängliga. Han berättar också att han inte upplevt någon 

stark företagskultur men det kan bero på att han inte arbetat kollektivt på LKAB. 

Medarbetarna på LKAB har haft svårt att acceptera beslut.  

Nu vågar de anställda ifrågasätta beslut mera och accepterar dem vid en tydlig 

motivering, men han säger också att det kan ha med generationsskiften att göra så 

kanske kulturen förändras. Externt tror han att företaget uppfattas som att de har lojala 

medarbetare, långa beslutsvägar och vara byråkratiskt. Han tror att externa intressenter i 

malmfälten anser att LKAB ska ansvara för allt, att alla har arbete och att företaget ska 

ta ett samhällsansvar. Han skulle vilja förändra företagskulturen genom att försöka få 

bort syndabockstänkandet, han menar att man inte alltid behöver ta reda på vems fel det 

är. Vidare tycker han att ingen vill ta ansvar. Han tror att det beror på stor ekonomisk 

press och därför vill ingen ta på sig felet. Resultatet blir då att man tappar 

helhetsperspektivet och tänker bara på sina egna kostnader.   

GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

Verksamhetschefen berättar att det finns regler som arbetstider samt vilka sanktioner 

som kan inträffa vid olika överträdelser, dokumenterade i personalhandboken. . Vid en 

första överträdelse så får du en muntlig varning och om du åter gör en överträdelse får 

du en skriftlig varning men han tror inte att någon får sparken vid ytterligare 

överträdelser om det inte är av mycket allvarlig karaktär. Vilken sanktion och hur stark 

den blir beror också lite på vilken chef du har. Trots att det finns uttalade sanktioner 

menar han att det ändå beror på chefen om han/hon vill genomföra dem. Om nya, stora 

gränser tillkommer informeras det formellt ut genom intranätet men också via 

arbetsplatsträffar. Han upplever också att konsekvenserna av en överträdelse inte alltid 

är uttalad.  

INTERAKTIV STYRNING 

Sektionen styrs av myndighetskrav men att LKAB har många gånger högre krav än 

myndighetskraven vilket gör att sektionen ofta ligger steget före i det strategiska arbetet 

säger verksamhetschefen. På Svenska gruvföreningen (SveMin) finns det en kommitté 

som LKABs miljöchef sitter med i och där får man information om förändringar som 

eventuellt kommer genomföras så att man har möjlighet att arbeta mer strategiskt, detta 

gäller både nationellt och internationellt. LKAB har också en miljökoordinator som 

arbetar med att uppmärksamma lagförändringar som berör företaget. Därifrån får 

sektionen input om vad som gäller förändringar i framtiden och koordinatorn uppdaterar 

laglistor som visar vad LKAB och infrastrukturavdelningen ska rätta sig efter.  
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Han vill också arbeta långsiktigt med avtal och ha så få leverantörer som möjligt och 

konkurrensutsätta alla avtal. Han ser inte direkt några strategiska hot med den 

informationen han har idag. Han anser att sektionen ser möjligheter med att samarbeta 

med andra sektioner inom infrastrukturavdelningen och han tycker att man ska 

samarbeta och samordna för ett effektivt resursutnyttjande, den sektion som kan göra en 

uppgift bäst ska utföra den. Kommunikation inom infrastrukturavdelningen sker via 

ledningsgruppsmöten som äger rum varannan månad, där anser han att han får bra 

kännedom om de sektioner han arbetar tillsammans med. På ledningsgruppsmötena 

diskuteras problem och man hjälps åt för att lösa dem. Vidare berättar han att 

infrastrukturavdelningen har börjat med coachande nätverk där de diskuterar styrning 

och får personlig ledarutveckling och varje möte har ett tema. På coachande nätverk är 

samtliga chefer på infrastrukturavdelningen med och utbyter erfarenheter och kunskaper 

med fokus på ledarskap.   

DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

Verksamhetschefen berättar att infrastrukturavdelningen i huvudsak fokuserar på 

finansiella nyckeltal men att ickefinansiella nyckeltal mäts och följs upp på de olika 

funktionerna men det är svårt att ta fram relevanta nyckeltal som går att mäta. Han säger 

att de mål som ska uppnås som är satta för sektionen mäts och följs upp kontinuerligt 

och att sektionen även styrs av flera myndighetskrav så mycket av det som sektionen 

mäter går ut till myndigheter.  Vidare säger han att uppföljning sker kontinuerligt 

gentemot entreprenörerna på sektionen och mätresultaten använder han till att motivera 

ekonomiska rapporter. Det finns tendenser till att driva igenom beslut utan att förankra 

besluten ordentligt tycker verksamhetschefen. Anställda förstår inte varför de ska utföra 

vissa uppgifter och vad statistiken ska användas till. 

4.5 Verksamhetschef, Materialförsörjning 

Materialförsörjningen finns i Kiruna och Malmberget och inom sektionen finns 

funktionerna, komponentunderhåll och materialförsörjning.  

VÄRDERINGSSTYRNING 

Verksamhetschefen berättar att affärsidén inte direkt finns med i hans verksamhetsplan 

utan bara indirekt med i verksamheten. Han berättar vidare att LKAB har tre 

värderingsgrunder som infrastrukturavdelningen har utgått ifrån för att ta fram tre 

värderingar för avdelningen. Han har försökt tydliggöra och medvetengöra företagets 

värderingar för sina produktionschefer men där både han och produktionscheferna 

känner att de känns självklara. 

Avdelningens värderingar finns på intranätet men är alldeles nya så han har inte hunnit 

kommunicera ned dem till sina produktionschefer än men avser att ta upp dem på 

sektionsmöten för att diskutera hur de ska arbeta med dem. Verksamhetschefen menar 

att de ska arbeta utifrån dem men kommer inte göra några stora förändringar. Däremot 

så tror han att värderingarna kommer att stannar hos hans produktionschefer. Han tror 

inte att det finns några problem med acceptansen utan generellt så arbetar de anställda 

efter grundvärderingar.  

När han tittar på kulturen i stort tror han att det är samma kultur på hela LKAB och 

företaget anställer folk för att de ska arbeta för företaget i framtiden och inte för att säga 
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upp dem. Han säger att LKAB och infrastrukturavdelningen externt uppfattas som att 

man är duktig på det de gör och har bra personalpolitik och att det finns en stor frihet 

inom företaget. På infrastrukturavdelningen upplever han att det finns en kultur som 

säger att vi är väldigt tekniskt duktiga, alla kan sin sak och alla har ett självförtroende i 

det de gör. Många upplever att de kan ha åsikter hur man kan och inte kan göra vilket 

genomsyrar sektionen och de anställda känner sig hörda. Vidare berättar han att det 

finns lång erfarenhet på sektionen och det finns en attityden att ”det är såhär vi gör” 

men menar att förändringar ändå inte är svåra att genomföra. Han tycker att det finns en 

”förändringskultur” på avdelningen.  

Verksamhetschefen berättar att mycket av kulturen kommuniceras mellan medarbetarna 

och det tror han beror på att sektionen tenderar till att ha äldre anställda och chefer som 

har mer kultur i att styra genom att prata med folk. Värderingar och kulturen 

kommuniceras formellt under arbetsplatsträffar.  

Produktionscheferna tycker att det är svårt att diskutera värderingar och vision med de 

anställda då alla tycker de är så självklara att det inte blir någon diskussion. Han tycker 

att det alltid finns saker som behöver förändras både för egen del och för 

produktionscheferna. Han anser att de borde diskutera värderingar och visioner i större 

utsträckning och arbeta med längre framtidshorisont, han anser att det arbetas för 

mycket i nuet.  

GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

LKAB har dokumenterade regler i olika former och på olika forum och 

verksamhetschefen berättar att de går att hitta på intranätet om man letar. Han tycker att 

det finns regler som kan upplevas att de dras till sin spets, som exempelvis med mutor, 

där kepsar, almanackor och pennor inte får tas emot utan ses som mutor. Han berättar 

vidare att det också finns gränser i verksamheten som inte är formella utan används 

automatiskt i arbetet, de outtalade gränser finns med hela tiden som en diskussion 

mellan medarbetare och produktionschefer. Han tycker att gränser för arbetsmiljö, 

risker, tillbud och olycksfall är aktuella varje dag och lever med produktionen. De 

formella gränserna kommuniceras på arbetsplatsträffar och kommer i en strid ström med 

olika fokus som sektionen sedan gör uppföljningar på.  Han upplever att det finns en 

attityd att det går att göra lite som man själv vill, många har jobbat hela livet på LKAB 

och kan sin sak vilket gör att de känner att de har mandat att ta egna beslut. Det byts 

arbetsplats men omgivningen är densamma. 

Det bara är stora gränsöverskridningar såsom mutor, som har ett uttalat 

sanktionssystem, menar verksamhetschefen. Han vet inte var dessa finns men brukar 

leta upp dem när det aktualiseras. Andra gränssöverskridningar har inte några formellt 

kommunicerade sanktioner utan konsekvenserna är informella och det beror på chefen 

vilka de blir. Han berättar att det finns andra konsekvenser som om man inte sköter sitt 

arbete så sköter man det med diskussioner mellan produktionschef och anställd. I större 

frågor tar vi kontakt med personalsidan. Produktionscheferna ska leda arbetet inte lösa 

arbetsplatsproblem. 
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INTERAKTIV STYRNING 

Verksamhetschefen berättar att de använder verksamhetsplanen som grund till arbetet 

med strategiska möjligheter och hot och i coachande nätverk diskuteras detta. De 

strategiska möjligheterna ser han i organisationsstrukturen med effektiviseringar samt 

utveckling av samarbetet med anrikningsverk och pelletverk. Strategin på 

materialförsörjningen är att bli specialister eller experter på verkens specifika 

komponenter vilket gör att underhåll av mindre och återkommande komponenter läggs 

ut på entreprenörer. Däremot ser han ett hot i kapitalbindningen på förrådet som är 

väldigt stort.  

Sektionen kommunicerar via sex sektionsmöten och fyra arbetsplatsträffar och de 

använder sig av extra möten där de informerar om exempelvis lågkonjunktur och andra 

specifika händelser som påverkar företaget kraftigt. Produktionscheferna har 

veckomöten med de kollektivt anställda som är mer informella och utan dagordning. 

De har inte något större samarbete på infrastrukturavdelningen upplever 

verksamhetschefen frånsett ett visst utvecklingsarbete där materialförsörjning tagit över 

delar från en annan sektion. Det mesta samarbetet sker i så fall via ledningsmötena med 

avdelningschefen. Men däremot så samarbetar produktionscheferna i större utsträckning 

sinsemellan funktionerna och sektionerna. Han tycker att det är svårt att samarbeta på en 

högre nivå när sektionerna håller på med så olika uppgifter. 

DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

Han berättar att de har haft en serie med nyckeltal som de följt upp men berättar också 

att uppföljningen har legat nere i samband med införandet av det nya affärssystemet 

Movex. Han tycker att fokus ligger på de nyckeltalen som rör arbetsmiljö vilka gäller 

för hela företaget. Vidare tycker han att det är svårt att mäta på materialförsörjningen 

men de mäter på tal som utdebiteringsgrad, servicegrad och kapitalbildning. De 

använder ett system som heter Clickwiew när de följer upp de verksamhetsnära 

nyckeltalen. Uppföljningen kommuniceras till de anställda genom arbetsplatsträffar och 

på anslagstavlor på arbetsplatsen. Han berättar att om några avvikelser upptäcks så sker 

aktiviteter för att korrigera dem och interna förbättringsgrupper och arbetsgrupper 

tillsätts för att komma tillrätta med problemen.  

4.6 Verksamhetschef, Media Vitåfors 

Sektionen Media i Vitåfors består av funktionerna el ovan jord, el under jord, luft, 

värme och vatten under respektive ovan jord.  

VÄRDERINGSSTYRNING 

För verksamhetschefen är vision, affärsidé och värderingar något som har kommit fram 

vid hans utbildningstillfälle till produktionschef men som sedan inte underhållits i 

någon större utsträckning. VD:n har tagit upp ämnet i olika forum som han medverkat i. 

Avdelningschefen har pratat om värderingar på infrastrukturavdelningens 

ledningsgruppsmöten där avdelningen har tagit fram tre egna värderingsord som är 

respekt, ärlighet och ansvar. Vidare finns vision, affärsidé och värderingar att tillgå på 

LKABs egna intranät. Han tycker att sektionen förmedlar vision, affärsidé och 

värderingar på flera olika sätt. Sektionen har sektionsmöten där han informerar och 
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diskuterar om detta med produktionscheferna som i sin tur kommunicerar ut 

informationen till kollektivet via arbetsplatsträffar och veckomöten. Att använda sig av 

värderingarna känns ganska ”basic” enligt honom, han har diskuterat dem med sina 

produktionschefer och även de känner att de redan arbetar utifrån dessa. 

Han upplever LKAB som ett företag som fokuserar starkt på arbetsmiljö, 

kvalitetsutveckling, personal och framstår som ett tryggt företag, men kan ha långa 

beslutsvägar, toppstyrning och ”vid ett fel påverkas alla” mentalitet. Med det menas att 

finns det ett fåtal som upplever något som ett problem löser man inte problemet enbart 

för dem utan då blir lösningen för hela företaget, vilket kan leda till irritation. Det han 

främst skulle vilja förändra i kulturen är den toppstyrning som han anser förekommer. 

Det har funnits en stor respekt för chefer på LKAB, i vilket fall i den verksamhet han 

verkar inom. Han fortsätter med att det är roligare att arbeta som ett lag och ge ett stort 

förtroende och ansvar till sina anställda.  

Han upplever att han kan på sin sektion vara ledig en vecka men att allt ändå fungerar 

vilket kan bero på att han pratar mycket med sin personal och vill att alla ska veta vilket 

ansvarsområde de har utan att det ska delegeras ut för varje uppgift. Han tycker att det 

förekommer mycket dokumentering men anser att prata med folk kan vara värt minst 

lika mycket. Han vill inte detaljstyra och önskar att få mer frihet att jobba på ett mer 

informellt sätt i sin sektion. 

GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

Genom att vara tydlig om vilka ansvarsområden som gäller, använder sig sektionen sig 

av dokumenterade spelplaner mellan sektionen och sina kunder. Det är viktigt då de har 

hand om viktiga områden som exempelvis ventilation att veta vem som ska agera vid ett 

haveri/fel, menar verksamhetschefen. Det har funnits outtalade regler tidigare att någon 

annan än den som är uttalad ansvarig ska ta hand om haveri/fel vilket orsakade 

osäkerhet och lång åtgärdstid av problemet. Vidare berättar han att regler för alkohol, 

arbetstider och så vidare, finns tydligt kommunicerat i personalhandboken på intranätet. 

När det kommer nya större regler kommuniceras de ut via intranätet och mindre regler 

informerar personalavdelningen om på exempelvis arbetsplatsträffar.  

På utvecklingssamtalen diskuterar han mål och om det finns problem med att följa de 

regler som är uppsatta. Många problem med att följa regler operativt tycker han att man 

kan få bort på andra sätt än att ge sanktioner. Exempelvis så inbjuder det till att stämpla 

in före ombyte till arbetskläder om man passerar uret innan omklädningsrummet, tar 

man bort sådana ”frestelser” kan man bygga bort det felaktiga beteendet.  Han anser att 

det är uttalat att om en gräns överskrids finns det ett sanktionssystem som träder i kraft. 

Först muntlig varning, skriftlig och sen till personalavdelningen för utvärdering. Regler 

kommer till för att förändra ett beteende men det går sakta tillbaka till det ursprungliga. 

Han upplever att chefer inte riktigt vågar/har stöd eller kanske mandat för att ta svåra 

beslut och ge sanktioner som exempelvis en skriftlig varning eller avsked.  

INTERAKTIV STYRNING 

Han ser möjligheter men också hot som han vill arbeta med. Mycket handlar däremot 

om vad ledningen vill och att han får anpassa sig till de beslut som tas och planerar 

långsiktigt sina aktiviteter efter de fattade besluten. Han upplever att det tar lång tid för 



 

 

25 

ett förslag att gå igenom och ett definitivt beslut ska fattas. Kommunikationen ut till 

organisationen går via intranätet, en viss information får tjänstemännen först för att 

sedan föra ut den till produktionscheferna, som i sin tur informera de kollektiva via 

arbetsplatsträffar. Det informeras även via veckobladet
4
, facket och arbetsmiljömöten.  

Han tycker att sektionerna inom avdelningen samarbetar så gott det går, det finns dock 

kvar en viss känsla av gammal kultur med att det som finns i Vitåfors vill inte Kiruna ha 

och vice versa, men det håller på att växa bort. De fem sektionerna träffas på 

ledningsgruppsmöten och i coachande nätverk där de pratar om personal och problem 

som kan uppstå. Kommunikationen sker mest mellan de sektionerna de har 

gemensamma aktiviteter med och de med liknande uppgifter som motsvarande 

verksamhet i Kiruna. Mest är det ingenjörerna på sektioner som tar kontakt med dem de 

behöver för att utveckla sektionens tjänster och inte verksamhetschefen.  

DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

Han anser att fokusen finns på mätning av ekonomi och att göra korrigeringar i de 

utvalda aktiviteterna för att kunna omfördela resurserna. För att skapa acceptans hos 

produktionscheferna får de göra egna prognoser som följs upp varje månad på 

sektionsmötena för att utmynna i arbetsplatsträffar som produktionscheferna håller i. 

Sektionen ska orsaka så lite störning på produktionen som möjligt vilket följs upp på 

kundträffar som de tar initiativ till och det gäller även arbetsmiljö och kvalitet. För att få 

en större insikt i vad personalen tycker om honom som verksamhetschef ger han även ut 

en psykosocial enkät personalen får svara på. 

4.7 Verksamhetschef, Media i Kiruna/Svappavaara 

Sektion media i Kiruna/Svappavaara är motsvarigheten till media i Vitåfors. 

Verksamhetschefen bistår även som expertrådgivare inom el och högspänning.  

VÄRDERINGSSTYRNING 

En närmare kontakt med vision, affärsidé och värderingar fick han när han blev 

verksamhetschef. Verksamhetschefen tycker att han arbetar utifrån de visioner och 

affärsidé som är satta av LKAB på sin sektion. Han har tidigare varit i kontakt med 

speciellt värderingar under 70-talet när han gick sin produktionsledarutbildning. De fick 

lära sig hur man kommunicerade värderingar både formellt och informellt via sitt 

beteende. Han anser inte att värderingarna är brutalt omvälvande utan mer naturliga 

saker som är bra att få upp till diskussion. Han menar även det är viktigt att 

kommunicera ut på rätt sätt värderingar så att alla har möjlighet att ta till sig 

informationen. Verksamhetschefen anser att produktionscheferna och de kollektiva 

borde få samma omfattande information som han och de övriga verksamhetscheferna 

får om värderingar men oftast utmynnar det endast till en kort information. Han tycker 

att det är svårt att lösa och att det är ett ”storföretagssyndrom” att verkligen nå ut med 

informationen till alla så att de förstår. Han tror att det är svårt att genomföra 

förändringar genom enbart förmedla på ett formellt sätt. 

Det finns en viss machokultur men inte mer än i annan tung industri, men det finns 

orsaker till det anser verksamhetschefen. Förr var det ett krav att utföra ett arbete 

                                                
4 Veckobladet: Interntidning som ges ut varje vecka med information om vad som händer på LKAB 
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oavsett om man var rädd eller inte och från den kulturen har det svängt om till att man 

inte ska göra något man är osäker på. Med fokusen på säker arbetsmiljö får arbetarna 

inte utsätta sig för fara vilket gör att de som var försiktiga förut är de som är ”vinnare” 

idag. En förändring kommer att ta tid och det kommer att krävas diskussion om varför 

man ska skriva tillbudsrapporter och utföra säkerhetsronder
5
 än att man enbart 

informerar att de ska utföras. Han anser även kvar lever kulturen som säger att LKAB 

har duktigt och ärligt folk som gör rätt för sig och som vågar protestera och tycka till 

och att facket alltid varit starkt på LKAB. Även externt tror han att det finns stor respekt 

för LKAB arbetare.  

GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

Verksamhetschefen anser att LKAB har många regler där man distinkt säger hur det ska 

vara som exempelvis drogpolicyn. Det finns även en uttalad sanktion om vad som 

händer vid överträdelser av policyn. Personalhandboken är en dokumentation som 

reglerar det mesta vad gäller det operativa arbetet som följs upp av produktionscheferna. 

Sektionen själva regleras mycket att externa regler som myndighetskrav, säger 

verksamhetschefen. Men däremot tycker han att det är otydligt om vad som ger 

konsekvenser och inte, han tror att det är närmaste chef som bedömer allvaret i 

överträdelsen och vilken sanktion som bör sättas i verket, om den chefen har lyckats 

uppmärksammat övertrampet. Han menar vidare att han alltid kan vända sig till 

personalavdelningen om hur han ska gå vidare för att utföra en sanktion för att 

säkerställa att han gör rätt. Han tycker också att det finns regler som inte passar i alla 

sammanhang och där han istället förespråkar samtal istället för sanktion och vill att 

personalen tänker själva, men det kommer alltid att finnas personer som struntar i 

regler. 

INTERAKTIV STYRNING 

Det är bra att utsättas för konkurrens så att sektionen vet att de gör saker på bästa sätt. 

Som eldistributör har verksamhetschefen bistått inköpsfunktionen med sakkunskap vid 

förhandling a strategiska elavtal upp till tio år i framtiden. Han säger vidare att de även 

arbetar långsiktigt med utomstående aktörer som har med elförsörjningen att göra föra 

att sänka störningsrisken för produktionen. Det finns ständiga operativa hot som 

sektionen måste vara uppmärksamma på och hitta lösningar till och det gäller att ligga 

steget före. Han är med i alla styrgrupper som behandlar frågor om el för att veta vad 

som händer i frågan och arbetar med att ständigt förbättra sektionens service mot kund. 

Men till stor del beror det på kunden hur mycket förbättringsarbete som går att utföra 

för att sektionens uppdrag är att optimera distributionen till kund men det är kundens 

uppgift att sedan utföra effektiviseringsåtgärden för att minska förbrukningen, menar 

han. Han berättar att sektionerna inom avdelningen träffas regelbundet och samarbetar i 

sakfrågor. Det är mest ingenjörerna och produktionscheferna som har gemensamma 

frågor som de samarbetar inom och han tycker inte att sektionscheferna har så mycket 

samarbete sinsemellan.  

                                                
5 Säkerhetsrond: De anställda ska genomföra ett antal säkerhetsrundor varje år där de ska titta på sina 

kollegors beteende, om beteendet bryter mot de säkerhetsregler som är uppsatta ska man påtala det 
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DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

De viktigaste prestationer som mäts är ekonomin, rullande tolv
6
 och vart pengarna tar 

vägen. Han säger att de har ett nytt affärssystem som de fortfarande är i en lärandefas på 

så det fungerar inte än så bra. En annan viktig prestation är hur mycket störningar 

sektionen orsakar produktionen. Verksamhetschefen säger att de analyserar varje stopp 

för att se till att det inte ska hända igen. Han följer upp varje månad känsligare områden, 

vad som ska göras, hur de ska göra det och vem som ska göra det. Allt utmynnar i en 

aktivitet eller vid en större avvikelse så blir det en handlingsplan. Vi har en hög 

kompetens på det vi gör så vi kommer ofta ganska snabbt fram till vad vi ska göra, 

resonerar han. Resultaten kommuniceras ut till intressenterna och som månadsrapporter 

till avdelningschefen. De operativa nyckeltalen mäts och följs upp regelbundet. 

Verksamhetschefen anser att de känner ett stort ansvar och tryck på att ha koll på det de 

gör eftersom det direkt kan störa produktionen. Han anser vidare att de har en bra 

uppföljning av sina tjänster.  

                                                
6 Rullande tolv: Uppföljning av prognosen genom jämförelse av månadens reslutat med samma månad 

föregående år 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyserar vi den empiriska studien vi genomfört genom att jämföra den 

mot den teoretiska referensramen. Analysen har utförts med hjälp av den framtagna 

analysmodellen. Vi har även i detta kapitel följt strukturen för Simons levers of control 

för att underlätta för läsaren.  

5.1 Strategi 

LKAB har en övergripande gemensam strategi för hela företaget som de brutit ned till 

affärsstrategier för de olika affärsområdena. Sen har de underliggande avdelningarna 

sina nedbrutna strategier som de sedan omvandlat till verksamhetsplaner för var och en 

av sina sektioner. Dessa verksamhetsplaner har därefter brutits ned till handlingsplaner 

för var och en av funktionerna även kallad funktionsstrategi, den är nedbruten från 

affärsstrategin och ska komplettera övriga funktionella strategier (Wheelwright, 1984). 

Målen i verksamhetsplanerna är uppsatta på både lång och kort sikt samt uppdateras 

varje år. Detta visar på att LKAB arbetar formellt utifrån strategier och 

verksamhetsplaner vilket Tangen och Karlsson (2005) anser är ett framgångsrikt sätt för 

ett företag att arbeta på. Ett företag kan med framgång arbeta med det strategiska arbetet 

på olika nivåer i ett företag, företagsstrategi, affärsstrategi och funktionsstrategi för att 

bryta ned den övergripande strategin så att alla nivåer får en anpassad och mer tydligt 

manual för hur de ska nå de företagsgemensamma målen. 

5.2 Värderingsstyrning 

LKAB som företag har arbetat med och tagit fram tre kärnvärderingar som ska vara till 

grund för hela företaget och dessa är ärlighet, lagarbete och utveckling. Detta kan 

betraktas som formell värderingsstyrning då Simons skriver att värderingsstyrning kan 

innehålla normer, värderingar och kärnvärderingar. Simons (1995) framhåller också 

vikten av att dessa kärnvärderingar används på hela företaget, på alla positioner så att 

alla ska kunna inspireras av dem vilket Infrastrukturavdelningen arbetar till viss del med 

eftersom man tillsammans på avdelningen också arbetat fram avdelningsspecifika 

värderingar som respekt, ärlighet och ansvar. Avdelningen arbetar med dessa 

värderingar tillsammans med vision och affärsidé och dessa finns dokumenterade på 

intranätet där samtliga anställda kan ta del av dem. 

Infrastrukturavdelningens syfte med värderingarna är att samtliga ska arbeta utifrån 

kärnvärderingarna vilket även Simons (1995) menar att värderingsstyrning ska inspirera 

och vägleda företaget och dess anställda. Det finns dock en viss osäkerhet om hur 

kärnvärderingarna ska användas och kan härledas till att det arbetas med värderingarna 

på varierande sätt. De som har en djupare förståelse för användningsområdena för 

värderingarna och hur viktigt det är att vara god förebild och inspirera och vägleda de 

anställda för att nå företagets mål, men även dem som inte riktigt sett syftet med 

värderingarnas egentliga betydelse och hur viktigt det är att arbeta utifrån dem eftersom 

de anses vara för självklara. Det kan även påverka att värderingarna och övrig 

information informeras ut till medarbetarna i olika omfattning. I vissa fall informeras de 

enbart ut och det förs ingen vidare diskussion om vad de står för på grund av deras 

”självklara” betydelse.  
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Jacobsen och Thorsvik (1998) anser att genom socialisering tar individen till sig 

företagets kärnvärderingar och mål och målen internaliseras och individen gör 

företagets mål till sina egna vilket innebär att om företaget lyckas med sin 

värderingsstyrning så blir individens mål samma som företagets mål vilket skulle leda 

till att de informella och formella styreffekterna är balanserade och sektionen når en 

stark styreffekt. Detta visar vikten av att inte bara informera om kärnvärderingarna utan 

även diskuterar kring dem för att nå förankring i alla led så att alla utgår utifrån 

värderingarna och inspireras, motiveras och arbetar mot samma mål. 

Internt så uppfattas att det finns stor lojalitet och stolthet samt hög arbetsmoral och en 

”fixarkultur” på avdelningen och det finns en högre kostnadsmedvetenhet på 

infrastrukturavdelningen i jämförelse med övriga företaget. Enligt Jakobsen och 

Thorsvik (1998) så kan ett företag bestå av flera subkulturer och detta sker genom att 

specialiseringar utvecklas inom företaget såsom infrastrukturavdelningen på LKAB 

vilket studien bekräftar då det uppfattas finnas en högre kostnadsmedvetenhet hos de 

anställda på infrastrukturavdelningen. LKAB är ett anrikt företag som funnits i drygt 

100 år vilket gör att de har lång erfarenhet och i många fall även hög medelålder hos 

medarbetarna vilket förstärker ”så här gör vi” attityden och ibland också en machokultur 

vilket kan bero på lång erfarenhet samt att man är duktig på det man gör och gör det 

med självförtroende. Detta bekräftar Anthony och Govidarajan (2007) då de skriver att 

ett företags kultur ofta har funnits i många år och vuxit fram och skapat rutiner som 

uttrycks som ”det är så vi arbetar här” eller ”vi arbetar inte så här”.  

Studien visar på att företaget och infrastrukturavdelningen uppfattas ha långa 

beslutsvägar. Att man inte vågar ta ansvar och fatta beslut och kan vara rädda för att bli 

utsedda till ”syndabock” om något går fel. Detta är någonting som man vill förändra och 

genom värderingarna så anser Simons (1995) att det går att förändra en företagskultur. 

Eftersom infrastrukturavdelningen använder sig av dokumenterade värderingar som 

aktivt arbetats fram av ledningsgruppen är de på god väg i arbetet med att den 

informella styrningen ska vara i linje med den formella styrningen på avdelningen för 

att skapa de önskade styreffekterna. Anthony och Govidarajan (2007), Simons (1995) 

och Cardinal, et al. (2004) menar att informell styrning kan vara ett företags kultur som 

ger de anställda möjlighet att tillsammans bygga upp företagets kultur och med 

värderingarna som grund förändra kulturen till den önskvärda på avdelningen och skapa 

en kultur som inspirerar till kreativitet. 

5.3 Gränsskapande styrning 

LKAB och infrastrukturavdelningen har väldefinierade policys för olika områden som 

arbetsmiljö, kvalitet, etik, miljö och droger till mer operativa regler som arbetstider och 

raster. De finns dokumenterade i ett verksamhetssystem och i personalhandbok som är 

tillgänglig för samtliga anställda. Policyn visar inom vilka ramar företaget vill att 

anställda i alla led ska arbeta inom för att nå det strategiska målet och hur de ska bete 

sig på vägen dit och de operativa reglerna samordnar så att det går att leda medarbetarna 

på ett rättvist och tydligt sätt.  
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Gränsskapande styrning syftar till enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) och Toumela 

(2005) att skapa gränser för både strategier och beteenden så att de ligger inom ramen 

för vad som är acceptabelt på företaget och omfattar riktlinjer för arbetet och åtgärder 

för att säkerställa att de anställda utför arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. 

Genom att dokumentera regler och rutiner säkerställs utförande av olika uppgifter. Men 

när det förekommer uppgifter som ska utföras men som inte är accepterade, eller en 

förståelse för varför de ska utföras inte finns, kan utförandet bli otillfredsställande vilket 

kan leda till svag styreffekt. Detta får då motsatts effekt till vad Jacobsen och Thorsvik 

(1998) skriver om att företag kan arbeta med att standardisera arbetsuppgifter med 

skriftliga rutiner för att säkerställa att arbetsuppgifterna utförs på samma sätt från gång 

till gång. Som exempel kan tas uppgiften att utföra ett visst antal skyddsronder per man 

där personalen ska kontrollera säkerheten i varandras utförande av arbetsuppgifter. Om 

uppgiften inte är accepterad eller helt förstådd om varför den ska utföras går det att 

utföra uppgiften på ett inkorrekt sätt, eller inte alls vilket kan leda till avvikande eller 

svag styreffekt. Aktörerna menar att det finns regler som inte passar i alla sammanhang 

och vissa regler som är så detaljerade att de känns som de är dragna till sin spets, vilket 

kan leda till att de formella gränserna inte alltid efterföljs och chefer kan välja att 

”blunda” när de överskrids. Det kallas informell styrning och kan vara företagets kultur, 

ledarstilar, regler och normer som inte är dokumenterade utan informella (Anthony & 

Govidarajan, 2007, Cardinal, et al., 2004).  

Gränserna kommuniceras ut huvudsakligen vid anställningstillfället, ledningsmöten, 

sektions och arbetsplatsträffar, för att det sedan ska vara upp till var och en att förse sig 

med den information de behöver under anställningstiden. Individer söker nya 

möjligheter när de ställs inför ny information eller i nya situationer och det är omöjligt 

för ledningen att ha kontroll på alla problem, lösningar och möjligheter som de anställda 

ställs inför, vilket kräver att en viss självständig informationssökning behövs (Simons, 

1995). All ny information som rör de anställda läggs ut på intranätet vilket bör stimulera 

att de anställda finner nya möjligheter inom de nya ramarna. För att de anställda ska få 

tillgång till informationen så går de en IT utbildning vid anställningstillfället där de får 

lära sig om vart de kan hitta informationen på intranätet. Att söka efter informationen är 

något som är upp till var och en av de anställda att göra, vilket kan variera från individ 

till individ och påverka den formella styreffekten negativt om det inte utförs. 

På infrastrukturavdelningen finns tydliga regler dokumenterade om vilka regler som ska 

följas samtidigt som det finns en sanktionsbeskrivning som gäller om det sker en 

gränsöverskridning. Det är så gränsskapande styrning skapas enligt Sheehan (2006) när 

företaget har tydliga beskrivningar vad gäller vilka handlingar som tillåts och vad som 

inte tillåts. Reglerna och sanktionsbeskrivningarna som finns dokumenterade visar 

också på gränsskapande styrning på avdelningen då Toumela, (2005) menar att 

gränsskapande styrning också är en tydlighet i vilka gränser som individerna kan röra 

sig inom men samtidigt att det finns kommunicerade sanktioner som visar allvaret i 

reglerna. Huruvida sanktionerna är formellt och/eller informellt kommunicerade råder 

det olika meningar om på avdelningen. Det visar sig att det finns en osäkerhet om vart 

och hur sanktionerna kommuniceras men däremot är samtliga överens om att 

sanktionerna finns och vid en gränsöverskridning beror sanktionen på den närmaste 

chefen.  
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Det är även chefen som väljer om han/hon ser gränsöverskridningen eller väljer att 

blunda för den vilket då leder till skapande av informella regler som kan ge avvikande 

styreffekt mot den formellt tänkta styreffekten. 

5.4 Interaktiv styrning 

Samtliga chefer på infrastrukturavdelningen anser att deras arbetsuppgifter är att 

utveckla, förbättra och effektivisera sina verksamheter vilket de gör organisatoriskt och 

operationellt och det arbetas med strategiska möjligheter och hot på operativ nivå. Det 

är viktigt att uppmärksamma strategiska hot och möjligheter i företagets omgivning 

säger Simons (1995) det kan motivera till omprövning av den utarbetade strategin. Inom 

sektionerna sker en optimering av verksamheten och dess specialistfunktioner där det 

krävs olika mycket omvärldsbevakning. Med omvärldsbevakning menar vi bevakning 

av andra avdelningar och divisioner inom koncernen, myndigheter och världen. 

Övergripande på infrastrukturavdelningen finns det ingen speciell formell modell att 

arbeta efter och det är inte direkt uttalat att det ska arbetas med att hitta de strategiska 

möjligheterna och hoten. Om man ser inom avdelningen finns det möjlighet till 

kommunikation via coachande nätverk och ledningsgruppmöten där alla sektioner deltar 

och inom respektive sektion sektionsmöten och arbetsplatsträffar, men det är upp till 

deltagarna att använda dem i det syftet. Det är viktigt att skapa en bra kommunikation 

både vertikalt och horisontellt i avdelningen för att uppmärksamma de grundläggande 

förutsättningarna för företaget menar Simons (1995). 

Det finns varierande uppfattningar på avdelningen angående samarbete inom 

avdelningen. Från att samarbete mellan sektionerna inte är självklart till att det finns 

strategiska möjligheter med att samarbeta mellan sektionerna som kan vara till fördel 

för avdelningen och företaget. Genom att stimulera sektionerna till att se de strategiska 

möjligheterna till ett utökat samarbete anser Simons, (1995) att detta kan ge sektionerna 

förutsättningar till att utveckla en gemensam strategi och utveckla synergieffekter. Om 

samarbete mellan sektionerna ses som möjlig, om inte självklart, är det främst med en 

liknande verksamhet eller om det behövs ett samarbete i någon sakfråga, och isåfall 

främst på funktionsnivå där kontakt anses behövas mellan ingenjörer och 

produktionschefer.  

Jakobsen och Thorsvik (1998) hävdar att flera empiriska undersökningar har lyft fram 

att inom ett och samma företag kan det uppstå kulturskillnader mellan olika kontor, 

avdelningar och hierarkier som oftast uppstår utifrån specialiseringar. De hävdar i sin 

studie att specialisering riktar uppmärksamhet på specifika arbetsuppgifter och dess 

lösningar där kommunikationen mellan enhetens medlemmar blir koncentrerat till 

lösningarna till de specifika arbetsuppgifterna och dess delmål och enheten blir mer och 

mer avskild från övriga organisationen och de andra enheterna för att man medvetet 

söker information som enbart är relevant för den egna uppgiftslösningen. Det finns en 

tendens till att sektionerna har utvecklas till specialister när de inte kan se att det finns 

samarbetsmöjligheter förutom när det är liknande verksamheter eller i sakfrågor. När 

man ser till analysmodellen så kan en helt informell styrning leda till en avvikande 

styreffekt på avdelningen då inte alla arbetar på samma sätt. 
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5.5 Diagnostiserande styrning 

Infrastrukturavdelningen är en sekundärproduktion som är svår att mäta men de har tagit 

fram nyckeltal av både finansiell och ickefinansiell karaktär som följs upp. Bland de 

viktigaste måtten är att mäta antalet störningar för produktion som avdelningen har 

orsakat och ekonomi. Uppföljning av de kvantitativa måtten sker kontinuerligt där de 

mest kritiska måtten följs upp varje månad och resulterar i en aktivitet eller 

handlingsplan för att komma till rätta med problemet, vilket enligt Simons (1995) ger en 

rättvis diagnostiserande styrning om det finns möjlighet att jämföra med tidigare 

resultat. Uppföljningen av de kvalitativa måtten som måluppfyllelse i 

verksamhetsplanerna följs inte upp på samma regelbundna sätt och kan då anses ske 

mer subjektiv och inte enligt vad Simons definierar som rättvis diagnostiserande 

styrning. Både formell och informell styrning påverkar en individs beteende och 

handlingar vilket gör det viktigt att de som skapar formella styrsystem även tar hänsyn 

till informella faktorer. Infrastrukturavdelningen använder sig av ekonomiskt 

rapportering i form av måltavlor som formell styrning och måltavlorna sammanfattar 

mätningen av prestationsmåtten. Det är viktigt att styrningen med måltavlorna är i linje 

med den informella styrningen på avdelningen och att företagets informella styrning 

såsom ett enhetligt beteende stämmer överrens med den diagnostiserande styrningen 

(Anthony & Govidarajan, 2007, Cardinal, et al. 2004) för att skapa en stark och 

balanserad styreffekt. 
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6. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och slutdiskussion som baserar sig på den 

analys som presenterats i föregående kapitel. Slutsatsen ska besvara det syfte som vi 

ställt upp för vår studie och slutdiskussionen ge en vägledning till hur en stark styreffekt 

kan uppnås. Vi har även i detta kapitel följt strukturen för Simons levers of control för 

att underlätta för läsaren att se de slutsatser som dragits utifrån den analys som gjorts.  

6.1 Värderingsstyrning  

Analysen visar att infrastrukturavdelningen har en stark formell värderingsstyrning 

genom formaliserade värderingar, affärsidé och vision som kommuniceras till samtliga 

anställda genom intranätet och andra forum. Även infrastrukturavdelningen har en bra 

grundläggande formell värderingsstyrning som grundar sig i värderingar som 

avdelningen tillsammans i ledningsgruppen arbetat fram utifrån LKABs gemensamma 

kärnvärderingar. Enligt teorin påverkar både den formella och informella styrning en 

individs beteende och handlingar vilket gör det viktigt att det finns en samstämmighet 

mellan den formella värderingsstyrningen som kommuniceras ut och den informella 

värderingsstyrningen, som är ledningens agerande. Eftersom värderingarna inte är 

förankrade och förstådda på samma sätt av alla och det arbetas på varierande sätt utifrån 

de gemensamma värderingarna visar det på att det finns briser i hur den informella 

styrningen stödjer den formella värderingsstyrningen inom infrastrukturavdelningen. 

Detta leder till en svag eller avvikande styreffekt då den informella styrningen inte 

stödjer den formella. 

Avdelningen har genom värderingsstyrningen möjlighet att förstärka kulturen med sina 

värderingar respekt, ärlighet och ansvar och höja än mer den höga lojalitet och 

arbetsmoral, men även stoltheten för sitt arbete som finns hos medarbetarna. 

Avdelningen har samtidigt också möjlighet att ändra ”syndabockstänkandet” och 

”felsökandet” genom framgångsrik värderingsstyrning som skapas genom att den 

informella styrningen stödjer den formella styrningen och stark styreffekt uppnås. 

6.2 Gränsskapande styrning 

Infrastrukturavdelningen har en formell gränsskapande styrning med tydlig formellt 

dokumenterade regler. Standardistering och dokumentation av policyn som operativa 

regler syftar till att de anställda ska veta vilka regler de ska följa för att arbetet ska blir 

rätt utfört och inte skapa problem för företaget. Däremot finns ett sanktionssystem som 

inte är tydligt kommunicerat och uttryckt på vilket sätt det ska användas vilket leder till 

en svag styreffekt.  Gränsdragning och sanktion efter gränsöverskridning är beroende på 

hur den närmaste chefen med sitt agerande visar vad som är acceptabelt och vad som 

inte är acceptabelt.  Detta leder till att den formella styrningen finns men den informella 

styrningen stödjer den endast i vissa omfattningar vilket leder till en svag eller 

avvikande styreffekt. Det finns även utrymme för att individen själv ska söka fram den 

information de behöver vilket kan utmynna till att det är lättare att få den informationen 

informellt än att söka fram den själv. Det ställer stora krav på att den informella 

styrningen stödjer den formella styrningen för att uppnå stark styreffekt. 
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Avdelningen har genom gränsskapande styrning möjlighet att skapa och förtydliga 

gränser för vilka de anställda har stor handlingsfrihet inom med tydliga dokumenterade 

sanktioner vid gränsöverträdelse. Genom att ansvariga efterföljer de dokumenterade 

gränserna och sanktionerna kommuniceras ut tydligt så kan den informella styrningen 

stödja en mer tydlig formell styrning för att nå en stark och balanserad styreffekt.  

6.3 Interaktiv styrning 

Den interaktiva styrningen på infrastrukturavdelningen består formellt av tydliga 

kommunikationsvägar och det finns tydliga forum där information kan behandlas och 

diskussioner kan hållas för att utveckla och hitta strategiska möjligheter och hot för 

avdelningen. Enligt Simons (1995) och Bisbe och Otley (2004) ska den interaktiva 

styrningen stimulera sökandet och lärandet hos de anställda och skapa kreativitet och 

innovation i organisationen. Eftersom infrastrukturavdelningen inte i någon större 

utsträckning eller på ett strukturerat sätt arbetar med strategiska hot eller möjligheter 

mellan sektionerna kan inte avdelningen förvänta sig att den interaktiva styrningen ska 

skapa kreativitet och innovation hos de anställda.  

Avdelningen saknar formellt kommunicerad interaktiv styrning eller en metod för hur 

avdelningen ska arbeta med strategiska möjligheter och hot. Genom att det inte finns 

någon uttalad modell för hur detta arbete ska gå till väga eller exempel på vad som kan 

uppnås genom ett strategiskt samarbete är det lätt att gå in i en specialistroll och 

utveckla sina egna delar vilket kan minska synergieffekterna och effektiviteten för hela 

avdelningen som resulterar i en avvikande styreffekt på grund av enbart informell 

styrning. 

Avdelningen kan genom ett helhetsperspektiv och samordning av sektionernas 

verksamhetsplaner öka synergieffekterna och bli mer effektiv. Genom att samordna 

verksamhetsplaner och utföra konsekvensanalyser kan bättre och mer långsiktiga beslut 

fattas där kontroll på kostnader och resursförbrukning kan innehas.  

6.4 Diagnostisk styrning 

Analysen visar att infrastrukturavdelningen har formell diagnostiserande styrning 

genom sina måltavlor. Arbetet med prestationsmätning och uppföljning av dessa sker 

med skiftande motivationsgrad vilket också visar på ett gap mellan formell och 

informell diagnostiserande styrning. Den skiftande motivationsgraden kan bero på att 

det finns en risk i att ha för detaljerade mått eller mått som inte är förankrade på ett 

riktigt sätt hos cheferna som i sin tur förmedlar ut vad som är viktigt att mäta eller inte. 

Genom en formell styrning som i stor utsträckning inte efterföljs av den informella 

styrningen på avdelningen kan resultera i en svag eller avvikande styreffekt. 

Eftersom man på avdelningen arbetar i olika omfattning och på olika sätt med måltavlor 

och uppföljning av nyckeltal, finns det behov att förstärka den informella 

diagnostiserande styrning. Genom att avdelningen arbetar fram måltavlor för varje 

sektion som är väl förankrad kan en framgångsrik informell diagnostiserande styrning 

växa fram.  Genom tydliga rutiner och formell styrning som stöds av den informella 

styrningen resulterar i en stark och balanserad styreffekt.  
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6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån de slutsatser vi kommit fram till vore det intressant i framtida studier att studera 

den formella och informella styrningen av LKABs infrastrukturavdelning på 

funktionsnivå respektive hur den uppfattas på kollektivarbetarnas nivå för att jämföra 

med resultatet från denna studie. Det skulle visa på vilka styreffekter som finns längre 

ner i hierarkin. Om det finns ett gap på ledningsnivå hur ser då styreffekterna längre ned 

i hierarkin och hur ser det ut mot den önskade styreffekten.  

Ett annat förslag är att med samma syfte studera ett annat företags 

infrastrukturavdelning för att sedan jämföra resultat med denna studie. Är det formella 

och informella gapet ett generellt problem för andra komplexa avdelningar i stora 

koncerner. 
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BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 

1. Det kan finnas strategier uttalade för olika nivåer i ett företag, vilka nivåer har 

LKAB strategier för? Företagsnivå? Affärsområdesnivå (Mining)? 

Avdelningsnivå? 

2. Arbetar ni och fattar beslut utifrån den satta strategin? 
VÄRDERINGSSTYRNING 

3 Vilka är företagets värderingar, visioner och affärsidé? 

3.1 Vad betyder dem för dig i ditt arbete? 

4 Vilka kommunikationsmedel eller aktiviteter använder ni er utav för att 

kommunicera ut företagets värderingar, vision och affärsidé på din avdelning? 

4.1 Vad gör ni för att de anställda ska förstå värdet med dem? 

5 Hur skulle du beskriva företagskulturen på LKAB och speciellt på 

infrastrukturavdelningen?  

5.1 Kommuniceras kulturen på ett formellt och informell sätt?  

6 Finns det delar i företagskulturen som du tycker kan förändras? I så fall hur? 

GRÄNSSKAPANDE STYRNING 

7. Har företaget några uttalade/outtalade gränser som verksamheten inte får                

 överskrida?  

7.1 Hur förmedlar ni ut de uttalade gränserna respektive hur får medarbetarna 

vetskap om de outtalade gränserna?  

8 Får en gränsöverskridning konsekvenser? 

8.1 Är konsekvenserna uttalade eller outtalade? 

INTERAKTIV STYRNING 

9. Vad gör ni för att identifiera de strategiska möjligheterna och hoten för       

avdelningen? 

9.1 Kan du se vilka strategiska möjligheter som finns för avdelningen? 

9.2 Kan du se vilka strategiska hot som finns för avdelningen? 

10 Hur arbetar ni med de strategiska möjligheterna och hoten för er avdelning? 

11 I er informationspolicy säger ni att LKABs medarbetare alltid skall vara väl 

informerade om dels företagets verksamhet, omvärld, mål, strategier och 

resultat, dels om den egna arbetsplatsen och dess roll i verksamheten. På vilket 

sätt tar medarbetarna del utav det? 

12 Det finns fem avdelningar på PI, samarbetar ni på något sätt och isåfall hur?   

12.1 Är det viktigt för dig i ditt arbete att veta vad de övriga avdelningarna 

planerar och arbetar med? 

DIAGNOSTISERANDE STYRNING 

13 Vilka prestationer mäter ni? 

14 Följer ni upp mätningen på något vis och isåfall hur?  

15 På vilket sätt används mätresultatet? 

16 Hur kommuniceras mätresultatet ut?  




