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SAMMANFATTNING 

  
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och kartlägga hur adoptionen av styrmodeller 
kan se ut i stora företag och utifrån detta identifiera vilken betydelse olika faktorer 
karaktäriserade av individuella-, organisationella- och omvärldsaspekter som påverkar 
adoptionen. Detta för att öka kunskapen om vilka faktorer som kan ligga bakom 
adoptionen av styrmodeller och hur dessa påverkar. Vidare är syftet att explorativt finna 
mönster mellan påverkande faktorer och företags strukturella attribut för att se hur 
möjliga kopplingar till företagens strukturer kan se ut. Studien bidrar därmed i 
utvecklingen av ett mer holistiskt synsätt. För att uppnå syftet utgår studien från sju 
faktorer; rationella och effektiva, psykodynamiska, retoriska och mode, politiska, 
kulturella, tvingande samt härmande och trender som på olika sätt påverkar adoptionen 
inom företag. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med tio stycken stora 
företag i Norrbotten med olika attribut inom ledartyp, ägarform och koncernförhållande. 
Företagens deltagare utgjordes av beslutsfattare med höga positioner inom företaget med 
insikt i adoptionsprocessen som ingående kunde förklara händelser som påverkade 
adoptionen. Resultaten indikerar på att samtliga sju faktorer i olika grad påverkar 
företagens adoption av styrmodeller. Framförallt var de rationella och effektiva 
faktorerna klart framträdande som den faktor med högst påverkan inom samtliga företag 
eftersom att adoptionsbeslutet ofta grundade sig i någon form av problem eller kris. 
Resterande faktorer påverkade i olika utsträckning, där det fanns antydningar om mönster 
mellan faktorer och företagens strukturella attribut. Studien formulerade sex hypoteser 
kopplat till funna mönster mellan faktorer och företagens strukturella attribut. 
 
 
NYCKELORD: ”Adoption”, “Adoptionsprocess”, “Adoptionsfaktorer”, ”Spridning”, 
”Managementmode”, ”Management idéer”, ”Innovationer”, “Ekonomistyrning”, 
”Översättning”, “Institutionell teori” och “Upper echelon theory”. 
  
  



		

ABSTRACT 
  
The purpose of this thesis is to describe and map how the adoption of management 
practices works in large companies and to identify the importance of different factors 
characterized of individual, organizational and environmental aspects that can affect the 
adoption. This to increase knowledge about the underlying factors that might affect the 
adoption of management practices. Furthermore, the purpose is to exploratively find 
patterns between influencing factors and corporate structural attributes to identify how 
possible connections to corporate structures may exist. This study contributes to the 
development of a more holistic approach. To achieve the purpose, the study is based on 
seven different factors; Rational and effective, psychodynamic, rhetorical and fashion, 
political, cultural, forced-selection (coercive), and imitation (mimetic) and trends that 
affect business adoption in various ways. This study was conducted through qualitative 
interviews with ten large companies in Norrbotten with different attributes in the 
management type, ownership and corporate relationship. The companies’ participants 
consisted of high-level decision-makers within each company with insight into the 
adoption process, which could thus explain in detail the events that affected the adoption. 
The results indicate that all seven factors influence the companies’ adoption of 
management practices to a different extent. In particular, the rational and effective factors 
were clearly prominent as the factors with the highest impact within all companies, 
because the adoption decision was often based on some kind of problem or crisis. 
Remaining factors affected to varying degrees, where there were indications of patterns 
between factors and the company's structural attributes. The study formulated six 
hypotheses linked to found patterns between factors and the company's structural 
attributes. 
  
KEYWORDS: ”Adoption”, “Adoption process”, “Adoptions rationales”, ”Diffusion”, 
“Management fashions theory”, ”Management ideas”, “Management innovations”, 
“Management practices”, ”Translation”, “Institutional theory” and “Upper echelon 
theory”. 
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1. INTRODUKTION 
 
 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
  
Världen förändras allt snabbare vilket till stor del kan förklaras av dagens globalisering 
och nya tekniska framsteg. Detta ställer nya och allt högre krav på hur de stora företagen 
verkar för att bibehålla och öka sin konkurrenskraft. I takt med utvecklingen har det allt 
eftersom skapats nya ekonomistyrningsmodeller (vidare kallat styrmodeller). Med 
styrmodeller menas vidare alla direkta eller indirekta verksamhetsövergripande styrmedel 
vilka används för att reducera företagets osäkerhet.  
 
Styrmodeller kan liknas med innovationer (Se exempelvis Abrahamson, 1991; 
Damanpour, 1988), eller som organisationsidéer vilka Røvik (2008) menar vandrar 
genom tid och rum för hur företag bör ledas, utformas och styras. I en adoption av en 
styrmodell går företaget igenom en adoptionsprocess, vilket definieras som den processen 
där ett företag tar till sig en idé som är ny för företaget. (Damanpour, 1988; Aiken & 
Hage, 1971; Daft, 1982; Damanpour & Evan, 1984) Företags anpassningsförmåga att 
bemöta och hantera den ständigt förändrade omvärlden är avgörande för deras långsiktiga 
överlevnadsförmåga. Det är därför vitalt att företag adopterar rätt hjälpmedel för att nå 
deras strategiska målsättning. (Ax, Johansson & Kullvén, 2015)  
  
Styrmodeller är komplexa till sin natur, Røvik (2008) identifierade ett antal huvuddrag 
vilket visar på styrmodellernas komplexitet. Styrmodeller har en bredd och ett djup som 
gör de nästintill omöjliga att undvika på grund av deras förmåga att tränga sig in i företag. 
Bredden kommer till uttryck av dess anpassningsbarhet till vitt skilda verksamheter och 
djupet handlar om dess förmåga att tränga ner i den individuella organisationen. 
Styrmodeller påverkar både organisationens strukturer, aktörer och processer och är 
således inte enbart oskyldiga organisationsidéer som företag testar. Detta förstärks av att 
styrmodeller finns överallt i olika geografiska, ekonomiska och sociala sfärer. Med en 
sådan stor mängd cirkulerande styrmodeller exponeras företag både direkt och indirekt 
av dem. De mest populära styrmodellerna har paketerats som akronymer och liknar 
därmed varumärken. (Røvik, 2008) Denna komplexitet illustrerar hur pass svårt det är för 
företagen att välja rätt styrmodeller. Frågan hur pass fritt valet är dyker också upp 
avseende alla bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka adoptionen i en eller annan 
riktning. 
  
Allt eftersom synen på ekonomistyrning förändras har nya styrmodeller utvecklats vilka 
är menade att bättre motsvara företagens behov av styrning (Ax & Bjørnenak, 2007). Det 
finns dock en baksida av utvecklingen, vilket kan leda till dolda problem för företagen. 
Om de lättflyktigt adopterar styrmodeller utan reflektion över dess effekter finns risker 
att de drabbas av en överdos av styrning (Siverbo & Åkesson, 2010). Företag kan således 
börja följa nya trender istället för att utvärdera om styrmodellen kommer leda till 
förbättringar. Detta är alarmerande eftersom hela 70 % av alla initiativ till 
organisationsförändringar misslyckas (Beer och Nohria, 2000). Det kan inte vara en lätt 
uppgift att välja rätt styrmodeller, vi ställer oss frågan hur detta val går till och om det 
överhuvudtaget existerar ett rätt val i detta mångfacetterade sammanhang. 
  
Avseende den komplexitet av styrmodeller som belysts blir frågan vad det verkligen är 
som påverkar företags adoption av styrmodeller. För att förstå sig på detta och teoretisera 
denna process utgår tidigare forskning ifrån vad styrmodeller är skapade av, nämligen 
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idéer och tankar. Utgångspunkten har varit spridningsteorin vilket behandlar hur idéer 
sprids, vilket delats upp i de två perspektiven efterfråga och utbud (Ax, Bjørnenak, 2005). 
Disciplinen har länge karaktäriserats av att forskningen bedrivits inom smala områden av 
specifika faktorer, vilket förmodligen beror på den höga komplexiteten. Detta har varit 
bra på sitt sätt eftersom det skapats en förståelse för det specifika hos enskilda faktorer. 
Dock har det inte utvecklats en övergripande förståelse, vilket gör att behovet av ett 
holistiskt synsätt är tydligt.  
 
Forskningen kring styrmodeller har antingen fokuserat på specifika styrmodeller ur ett 
efterfråge- eller utbudsperspektiv eller inom breda begrepp, exempelvis adoption av 
innovationer eller organisationsidéer där styrmodeller endast varit en del av en stor helhet. 
Dessa forskningsdiscipliner som står för sig själva utan direkta sammankopplingar, gör 
att det finns ett behov att bryta ner dessa fältbarriärer och dra nytta från etablerade och 
kommande studier av idéer och innovationer från andra akademiska discipliner (Sturdy, 
2004). Med en sammankoppling av forskningsfälten skulle en större sammanhängande 
förståelse uppnås. 
  
Vissa forskare har gjort ansträngningar och påbörjat arbetet där de påvisa att det sällan 
beror på enskilda faktorer. Managerial fads and fashions (Se Abrahamson, 1991) är ett 
av de tidigast kända verk vilket belyser adoptionen av det breda begreppet innovationer 
ur båda perspektiven dock uttrycks ingen samverkan mellan perspektiven. I en tidigare 
studie om adoptionen av innovationer vilken ansågs vara en ytterst komplex process, 
påverkades adoptionen av varierande faktorer från båda perspektiven. Faktorerna 
karaktäriserades av individuella, organisationella och omvärldsaspekter vilka kom till 
uttryck på olika sätt i adoptionsprocesserna. (Damanpour, 1988) Exempel på faktorer som 
påverkade adoptionen var beslutsfattarnas personligheter och om styrningen var 
centraliserad eller decentraliserad. (Damanpour, 1988; Daft, 1978)  
 
Med beslutsfattare avses en individ som är delaktig i adoptionsprocessen och utgör 
därmed en adoptör. Dessa individer kan ha olika roller inom ledande positioner från 
företag till företag. (Bantel & Jackson, 1989; Camelo-Ordaz et al., 2005; Hambrick & 
Mason, 1984; Young et al., 2001) Detta ger belägg för att adoptionen av styrmodeller 
mycket väl kan påverkas av olika faktorer från båda perspektiven. 
  
Tidigare forskning har kritiserats för sin smala teoretiska utgångspunkt, det har även 
framförts i nyare studier att området fortfarande är underutvecklat. I kritiken framställdes 
en teoretisk översikt där det belystes att fler faktorer från närliggande discipliner, samt att 
faktorerna i kombination mest troligtvis påverkar adoptionen. Den nya teoretiska 
utgångspunkten utgörs av sju kategorier av faktorer med underliggande specifika 
faktorer. (Sturdy, 2004) Forskare fann senare stöd i en fallstudie för att en kombination 
av de kategoriska faktorerna mest troligtvis påverkar adoptionen. (Daniel, Myers & 
Dixon, 2012) 
  
Beläggen stärks således ytterligare för att olika faktorer i kombination mest troligen 
påverkar adoptionen av styrmodeller tillsammans. Det saknas dock fortfarande kunskap 
om hur dessa kombinationer skulle kunna tänkas se ut eller om det finns vissa faktorer 
som är av särskild betydelse. Här finns även en komplexitet rörande hur detta skulle 
kunna förklara vad det är som påverkar adoptionen av nya idéer. Det finns enligt Ax och 
Bjørnenak (2005) en svårighet att identifiera alla faktorer som påverkar adoptionen, 
vidare kan faktorer från utbudssidan påverka på olika sätt inom organisationer. Detta får 
oss att misstänka att företagens strukturella attribut möjligtvis utgör skillnader för 
påverkande faktorer i adoptionen. Baserat på tidigare diskussion, att faktorer kan 
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karaktäriseras av individuella-, organisationella- och omvärldsaspekter skulle detta bland 
annat kunna röra vilken relation ledaren har till företaget. Vidare vad företaget har för 
ägarstruktur och om företaget ingår i en koncern eller vilken slags verksamhet företaget 
bedriver. 
 
Det finns många aspekter som tyder på ämnets komplexitet. Baserat på den förda 
diskussionen finns det indikationer på att det är eftersträvansvärt med mer forskning kring 
påverkande faktorer i företagens adoption av styrmodeller. Vilket grundas i tidigare 
forsknings smalare teoretiska utgångspunkt, detta medför att en mer holistisk 
utgångspunkt skulle kunna bidra till att öka kunskapen om adoptionen av styrmodeller. 
Detta är viktigt att undersöka på grund av stora företags utbredda användning av 
styrmodeller, för att företagen och individerna att kunna ta fördelaktiga beslut. Genom att 
studera detta ur ett holistiskt perspektiv skapas en större medvetenhet och en möjlighet 
att förhoppningsvis adoptera de rätta styrmodellerna. Eftersom felaktiga beslut kan få 
allvarliga konsekvenser är det vitalt med mer forskning kring faktorer som påverkar 
företagens adoption av styrmodeller vilket leder till studiens forskningsfrågor: 
  

• Vilka faktorer kan ligga bakom adoptionen av styrmodeller i stora företag? 
• Hur kan dessa faktorer påverka stora företags adoptioner av styrmodeller och hur 

skulle möjliga kopplingar till företagens strukturer kunna se ut? 
  
1.2 Syfte 
  
För att besvara forskningsfrågorna syftar studien till att: 

• Beskriva och kartlägga hur adoptionen av styrmodeller kan se ut i stora företag. 
• Identifiera påverkande faktorer och analysera om dessa verkar ha en särskild 

betydelse för adoptionen av styrmodeller i stora företag. 
• Explorativt jämföra och analysera om det kan finnas mönster mellan faktorernas 

påverkan och företags olika strukturella attribut. 
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1.3 Disposition 
  
Kapitel 1 – Bakgrund och problemdiskussion: Avsnittet behandlar styrmodellers 
innebörd för företag och tar upp nyhetsvärdet kring ämnet. Kapitlet avslutar med att 
presentera studiens problem. 
  
Kapitel 2 – Teoretisk referensram: Följande avsnitt inleds med en genomgång av fem 
olika teorier kopplat till adoptionen av styrmodeller, dessa utgör delar av studiens sju 
huvudfaktorer som presenteras i avsnittets sista kapitel.  
 
Kapitel 3 – Metod: Kapitlet är strukturerat genom att inledningsvis argumentera för 
studiens metodval ur ett brett perspektiv där ansats, synsätt, strategi och design berörs. 
Till att sedan övergå i mer specifika frågor rörande studiens utformning, kapitlet avslutas 
med en diskussion kring metodproblem samt studiens trovärdighet och äkthet. 
  
Kapitel 4 – Resultat: I detta avsnitt presenteras de resultatet som valts ut från de intervjuer 
som genomförts. I avsnitten presenterar en beskrivning och kartlägger hur varje enskilt 
företags adoption såg ut, vidare avslutas varje underavsnitt med en tolkning i av 
faktorernas påverkan tillsammans med en illustrerande figur. 
  
Kapitel 5 – Tolkning och diskussion: I det avslutande kapitlet tolkas de sju olika 
faktorernas där fokus riktas speciellt in på betydelsefulla faktorer. Vidare tolkas 
faktorernas påverkan på adoptionerna kopplat till attributen ledartyp, koncernbolag och 
ägarstruktur. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser: I följande kapitel besvaras studiens forskningsfrågor, detta följs 
upp av studiens implikationer. Avslutningsvis behandlas begränsningar med studien och 
avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Följande avsnitt inleds med en genomgång av fem olika teorier kopplat till adoptionen 
av styrmodeller, dessa utgör delar av studiens sju huvudfaktorer som presenteras i 
avsnittets sista kapitel.  

 
 
2.1 Adoption 
  
2.1.1 Spridningsteori 
  
Grunden till att upptäcka vilka faktorer som avgör att organisationer adopterar nya 
styrmodeller presenteras i spridningsteorin vilken syftar till att förklara hur och varför 
organisationer väljer att adoptera specifika idéer eller beteenden (Rogers, 1983; Ax, 
Bjørnenak 2005). Därmed är utgångspunkten inom detta område är hur idéerna sprids 
mellan olika grupper, varför vissa idéer sprids snabbare än andra, (Damanpour, 1988; 
Rogers, 1983) samt hur dessa blir allmänt accepterade (Damanpour, 1988; Kimberly, 
1981). Som tidigare nämnts finns det ett antal studier som syftar till att förklara varför 
nya styrmodeller adopteras och hur adoptionsprocessen gått till. De studier som syftar till 
att förklara varför har i stor utsträckning valt att fokusera på enskilda faktorer antingen 
inom organisationen eller dess omgivning (Hoque & Zawawi, 2010). Spridningsteorin 
förklarar som sagt hur och varför styrmodeller sprids och definieras enligt Rogers (2003, 
s. 5) som:  
  
“...the process in which an innovation is communicated through certain channels over 

time among the members of a social system...”   
  
Spridningsteorin utgår från två perspektiv där det ena är efterfrågeperspektivet, där 
utgångspunkten är att förklara varför adoptörer väljer styrmodeller genom rationella och 
självständiga val för att slutligen välja det mest effektiva alternativet (Ax, Bjørnenak, 
2005; Abrahamson, 1991). Det andra perspektivet, utbudsperspektivet utgår ifrån att 
förklara hur agenter förmedlar kunskapen om nya idéer till adoptörer (Ax, Bjørnenak, 
2005). Detta perspektiv har av olika forskare kopplats till teorin om mode och trender 
eftersom att koncepten presenteras på attraktiva sätt av konsulter eller föreläsare för att 
locka organisationers intresse (Sturdy, 2004; Abrahamson & Eisenman, 2001). På detta 
sätt har dessa aktörer en stor inverkan på hur organisationer uppfattar nya idéer. Vilket 
har stor påverkan för sannolikheten att idéen adopteras eller inte. Detta gör att det finns 
en stor sannolikhet att adoptörer färgas av hur dels aktörer presenterar styrmodellen, eller 
genom att titta på andra organisationers erfarenhet och åsikter om en styrmodell (Ax, 
Bjørnenak, 2005). 
  
Som tidigare nämnt har globaliseringen bidragit till nya och högre krav på företag, 
däremot har det även medfört positiva aspekter i form av en ökad spridning av innovativa 
idéer. Eftersom globaliseringen påverkat hur snabbt organisationer upptäcker och sprider 
populära koncept kan bland annat bero på att världen blivit mer öppen än tidigare. 
Spridningen kan genom detta anta fler och nya former än tidigare. Det kan exempelvis 
röra sig om olika former av omlokalisering, där chefer och ledare byter jobb och därmed 
tar med sig idéer från sin tidigare arbetsplats till den nya organisationen.  
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Den vanligaste formen av spridning är dock när fler och fler aktörer väljer att adoptera en 
ny idé över tid. I många fall tenderar organisationer att vänta in att de största och mest 
inflytelserika organisationerna ska adoptera en ny innovation först. För att i efterhand 
själv adoptera den när den anses legitim och organisationer har fått bevis på att den har 
märkbara effekter. (Ax, Bjørnenak, 2005) 
  
Trots de positiva influenser som den ökade globaliseringen bidragit med finns det 
fortfarande hinder som försvårar spridningen. Dessa hinder kan bero på fysiska avstånd 
och även skillnader inom yrken, kulturer, språk och institutionella faktorer som spelar en 
central roll i den moderna världen (Ax, Bjørnenak, 2005). 
  
2.1.2 Nyinstitutionella teorin 
  
Till skillnad från spridningsteorin fokus på att adoptörer baserar sina beslut efter effektiva 
val är det inom den nyinstitutionella teorin omgivningens påverkan som påverkar 
organisationers beslut. Teorin kallas även neoinstitutionell teori och baseras på två 
centrala verk av Meyer & Rowan (1977) och DiMaggio & Powell (1983). Den 
nyinstitutionella teorins centrala idé är att organisationer medvetet eller omedvetet 
påverkas av dess omgivning och gör att de börjar efterlikna varandra, detta definieras av 
DiMaggio och Powell (1983, s. 244) enligt: 
  
“...organizations are still becoming more homogeneous, and bureaucracy remains the 

common organizational form. Today, however, structural change in organizations 
seems less and less driven by competition or by the need for efficiency. Instead, we will 

contend, bureaucratization and other forms of organizational change occur as the 
result of processes that make organizations more similar without necessarily making 

them more efficient...”  
  
Beslut enligt den nyinstitutionella teorin är därmed inte alltid ett resultat av det som anses 
logiskt eller bäst lämpat för organisationen, utan handlar istället om organisationens 
anpassning till omgivningen. Organisationer påverkas av sin omgivning genom att det 
finns etablerade institutionella regler, normer och förväntningar i samhället. Detta 
resulterar i att organisationer kommer agera utifrån dessa för att erhålla legitimitet och 
acceptans från dess omgivning och därmed inte utifrån egna bedömningar. (Meyer & 
Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterqvist, 2009) Eftersom att 
företag eftersträvar legitimitet och acceptans medför detta att de börjar efterlikna varandra 
allt mer, något som kallas för isomorfism eller likriktning (Fredriksson & Pallas, 2011). 
Organisationer påverkas därmed av hur andra organisationer hanterar problem och nya 
idéer, denna påverkan kan enligt DiMaggio och Powell (1983) bero på framtvingad 
påverkan, härmande beteende eller genom osäkerhet.  
  
Inom den nyinstitutionella teorin är legitimitet ett centralt begrepp, detta då den är 
hänförlig till status och rykte samtidigt som den är starkt kopplad till organisationens 
kultur (Eriksson-Zetterqvist, 2009). En organisation erhåller legitimitet genom att deras 
handlingar överensstämmer med samhällets förväntningar, detta gör då att organisationen 
påverkas och förändras för att anpassa sig (Eriksson-Zetterqvist, 2009). 
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2.1.3 Managementmodeteorin 
  
Utifrån spridningsteorin och nyinstitutionella teori utvecklade Abrahamson (1991, s. 
257) teorin om management fashion som definieras: 
  
”...as the process of which management fashion setters continously redefine both theirs 

and fashion followers collective beliefs about which management techniques leads 
rational management progress...”  

  
Den innehåller en tvåstegsmodell som kompletterar teorin om effektiva val hänförligt från 
spridningsteorin tillsammans med ytterligare tre perspektiv som är baserat på den 
nyinstitutionella teorins externa påverkan. Dessa perspektiv kallade Abrahamson (1991) 
för tvingande val, trender och mode. De tre perspektiven är kopplade till spridningsteorins 
utbudssida eftersom att Abrahamson (1991) menade att organisationers adoptionsbeslut 
inte enbart tas utifrån egna beslut baserat på företagens efterfrågan.  Utan att 
adoptionsbesluten även kan påverkas av inflytelserika externa organisationer. 
Abrahamson (1991) förklarade att styrmodeller är temporära koncept som utvecklas och 
sprids genom olika informationskanaler och därmed når organisationer. Vilket innebär att 
det inte går att förklara utifrån enbart teorin om effektiva val varför organisationer 
adopterar ineffektiva styrmodeller eller varför effektiva styrmodeller förkastas. Vilket 
beror på att det finns externa faktorer som påverkar beslutet. (Abrahamson, 1991) 
  
Management teorin förklarar att de som tidigt adopterar en styrmodell tenderar att utgå 
ifrån effektiva val vars främsta mål är att öka effektiviteten. De organisationer som 
adopterar styrmodellen när den är allmänt accepterad tenderar istället att grunda sitt 
adoptionsbeslut baserat på hur andra organisationer har gjort, vilket gör att de väljer att 
imitera de mest framgångsrika. Detta tenderar leda till att organisationer väljer att 
adoptera en specifik styrmodell vid en och samma tidpunkt, vilket ökar dess popularitets 
effekt. Detta innebär att styrmodellen därav anses mer legitim. (Abrahamson, 1991; 
Abrahamson & Rosenkopf, 1993) 
  
2.1.4 Upper echelon theory 
  
De tidigare nämnda teorierna har alla en delad syn på vad som påverkar adoptionen. 
Upper echelon theory är samlingsnamnet baserat på en sammansättning av olika teorier 
som i motsats till de tidigare teorierna fokuserar på individens särdrag som påverkan på 
adoptionsprocessen (Bantel & Jackson, 1989; Camelo-Ordaz et al., 2005; Hambrick & 
Mason, 1984; Young et al., 2001). Hambrick och Mason (1984) lyfter betydelsen av 
beslutsfattares beteende och särdrag som en betydande faktor för deras 
adoptionsbenägenheten. 
  
Upper echelon theory menar att organisationers adoptionsbeslut kan förklaras genom 
adoptionsbenägenheten och innovationsförmågan hos beslutsfattare som enligt detta 
teoretiska perspektiv kan utläsas utifrån karaktärsdrag, ålder, erfarenhet, värderingar 
och utbildningsnivå samt typ av utbildning (Bantel & Jackson, 1989; Hambrick & Mason, 
1984; Wiersema & Bantel, 1992; Young et al., 2001; Naranjo-Gil et al., 2009).  
  
Enligt Hambrick och Mason (1984) kommer ett företags beteende reflekteras av utifrån 
beslutsfattarens beteende. Det innebär att normer och värderingar hos beslutsfattare 
kommer påverka adoptionsbeslutet. Enligt Naranjo-Gil et al. (2009) präglas adoptionen 
av beslutsfattarens villighet och öppenhet att adoptera nya styrmodeller.  
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2.2 Bidragande faktorer till adoption 
  
Dessa teorier är dock inte nog för att förklara den komplexa adoptionen. Adoption 
påverkas som tidigare nämnts av olika faktorer karaktäriserade av individuella-, 
organisationella- och omvärldsaspekter i organisationer och av dess beslutsfattare 
(Damanpour, 1988). Samtliga tidigare studier har framförallt fokuserat på specifika 
faktorer inom en aspekt. Tidigare behandlade teorier är inte nog för att förklara den 
komplexa adoptionen. Sturdy’s teoretiska perspektiv baseras på kategorier av faktorer 
vilka avser att skapa en mer holistisk och komplett bild av adoptionen genom att 
kombinera flera faktorer. 
  
Dessa faktorer är: rationella-, psykodynamiska-, kulturella-, politiska-, tvingande-, 
härmande- och retoriska faktorer. Dessa faktorer har starka kopplingar och likheter till 
tidigare forskning, samt även vissa egna särdrag. Följande underavsnitt ger en överblick 
över tidigare forsknings specifika faktorer med utgångspunkt i Sturdy’s uppfattning 
tillsammans med Abrahamson’s faktorer eftersom de delar vissa likheter samt 
kompletterar varandra till viss del. 
  
2.2.1 Rationella och effektiva faktorer 
  
I uppfattningen om effektivitet antas enligt Abrahamson (1991) att beslutsfattare inom 
organisationer väljer styrform som kommer göra det möjligt för företaget att effektivisera 
eller lösa ett problem enligt Sturdy (2004). De effektiva faktorerna kan därmed likställas 
med de rationella faktorerna där beslutsfattare utgår ifrån att rationella tillvägagångssätt 
ger de bästa lösningarna på ett problem eller en kris enligt March (2006).  
 
Abrahamson (1991) identifierade att förändringar som sker i företagets omgivning 
orsakar prestationsgap inom företaget. Med prestationsgap avses den skillnad som 
uppstår mellan ett företags mål och dess faktiska prestation. För att stänga detta 
prestationsgap väljer därmed företag att adoptera styrmodeller som gör att företagen når 
dess mål. Därmed ser de rationella och effektiva faktorerna styrmodeller som lösningar 
till identifierade problem som är tänkt att tillämpas som metod för planering, mål, 
analytiska verktyg eller ramverk (Daniel, Myers & Dixon, 2012). I tabell 1 redovisas en 
kort beskrivning av de rationella och effektiva faktorernas mest utmärkande delar 
tillsammans med tidigare forskare. 
  
 
Tabell 1  Rationella och effektiva faktorer 

	
Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Rationalitet 
och effektivitet 

Dessa faktorer avser att skapa eller förbättra 
effektiviteten inom en organisation för att lösa 
ett identifierat problem eller en kris. Utgår från 
att beslutsfattaren handlar rationellt.  

Abrahamson (1991); Battisti & 
Iona (2009); Daniel & Wilson 
(2004); Mamman (2009); March 
(2006); Rogers (1983) 
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2.2.2 Psykodynamiska faktorer 
  
De psykodynamiska faktorerna fokuserar på beslutsfattares kognitiva faktorer, detta 
innebär att känslor och karaktärsdrag hos beslutsfattare formar hur de bearbetar och tar 
till sig information (Foo, 2009). Baron (2008) menar att beslutsfattares beslut även 
påverkas av deras negativa eller positiva inställning. Foo (2009) menar vidare att 
karaktärsdrag och känslor har extra stor effekt vid situationer som präglas av hög 
osäkerhet, detta eftersom det påverkar beslutsfattares riskuppfattning och preferenser.  
 
I motsats till de rationella och effektiva faktorerna där beslutsfattare uppfattas som logiska 
och säkra uppfattas beslutsfattare inom de psykodynamiska faktorerna som osäkra. 
Beslutsfattare strävar därmed efter att hitta styrmetoder för att öka säkerheten och 
kontrollen. (Sturdy, 2004; Gill & Whittle, 1992; Jackall, 1988) Med anledning av att 
beslutsfattare agerar utifrån osäkerhet tenderar det att leda till att de inte vågar adoptera 
en ny styrmodell först, eftersom att de inte har kunskap om dess effekt. Samtidigt vill de 
inte vara sist bland dess konkurrenter då de är rädda att konkurrenterna kan gynnas och 
erhålla konkurrensfördelar. Det har visat sig att det är vanligt att beslutsfattare vill vara 
först eller samtidigt som den övriga massan enligt. (Daniel, Myers & Dixon, 2012) 
  
Eftersom att beslutsfattare inom de psykodynamiska faktorerna adopterar styrmodeller 
för att minska sin egen oro, leder detta ibland till att de inte ser till organisationens behov. 
Detta kan i sin tur leda till att styrmodeller som adopteras utifrån denna orsak inte stannar 
i företaget länge utan enbart tillfälligt. (Daniel, Myers & Dixon, 2012) En anledning till 
detta kan härledas till den oförutsägbara omgivning som organisationer verkar inom 
snabbt kan förändras, vilket kan resultera i att beslutsfattares känslor och tankar påverkar 
det avgörande beslutet (Foo, 2009).  
 
Psykodynamiska faktorerna innefattar därmed beslutsfattares känslor, inställning och 
beteenden, vilket till stor del kommer påverka adoptionen av styrmodeller utifrån vem 
som är beslutsfattare. De psykodynamiska faktorerna har därmed vissa likheter med 
Upper echelon theory som fokuserar på beslutsfattares särdrag och kognitiva bas, 
skillnaden är att de inte har som utgångspunkt att beslutsfattare agerar utifrån osäkerhet 
och ångest. I nedanstående tabell 2 har de psykodynamiska faktorernas huvuddrag 
sammanfattats tillsammans med tidigare studier inom området.  
  
 
Tabell 2	 Psykodynamiska faktorer	

  
Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Psyko- 
dynamiska 

Psykodynamiska faktorer utgår från beslutsfattarens 
känslor, inställning och beteenden. Beslutsfattare anses 
som osäkra och därför adopterar styrmodeller för att öka 
kontrollen och minska sin oro.  

Foo, (2009); Gill & Whittle 
(1992); Grichnik, Smeja, & 
Welpe (2010); Baron (2008); 
Jackall (1988) 
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2.2.3 Mode och retoriska faktorer 
  
Enligt Sturdy (2004) fokuserar de retoriska faktorerna i huvudsak på utbudssidan av 
adoptionsprocessen, det vill säga de föreläsare, konsulter eller andra vars uppgift är att 
utbilda eller på annat sätt sprida styrmodeller till organisationer. Hur pass övertygande 
de är beror på hur pass berörd mottagarsidan blir av hur de använder språk och utstrålning 
för att skapa intresse (Daniel, Myers & Dixon, 2012; Symon, 2008). Abrahamson’s 
uppfattning om mode syftade att organisationer som upplever osäkerhet i organisationens 
omvärld kommer till större sannolikhet att välja att imitera organisationer utanför denna 
grupp (Abrahamson, 1991; DiMaggio & Powell, 1983; Thompson, 1967).  
 
Detta innebär att organisationer fokuserar mindre på vilken styrmodell de väljer att 
adoptera, utan fokuserar mer på vilken organisation de vill efterlikna. Blummer (1969) 
hävdar att de som sprider styrmodeller spelar en avgörande roll för spridningen. Detta 
eftersom de har en aktiv roll att skapa eller sprida dessa, exempel på dessa organisationer 
är konsultfirmor och handelshögskolor och tenderar att nå stora publiker (Abrahamson, 
1986; Hirsch, 1972). Blummer (1969) hävdar i och med detta att styrmodeller inte blir 
populära genom efterfrågan, utan att det är externa organisationer som väcker 
uppmärksamhet och medvetenhet hos omgivningen.  
 
Till skillnad från statliga organ tvingar inte spridare av styrmodeller att organisationer 
ska efterlikna dem, de utövar istället sin makt som påverkare genom att inspirera 
organisationer (Abrahamson, 1991). Därmed har även spridare makten att övertyga 
organisationer att förkasta effektiva metoder genom att introducera nya som presenteras 
genom attraktiva och intressanta metoder. Huvuddragen för de retoriska faktorerna och 
uppfattningen om mode är att båda faktorerna bygger på antagandet att organisationer tar 
till sig nya styrmodeller från en extern part, vars syfte är att skapa och sprida styrmodeller. 
Den avslutande tabell 3 presenterar en kort beskrivning av faktorerna inom mode och 
retorik tillsammans med tidigare forskare. 
  
 
Tabell 3 Mode och retoriska faktorer 

  
Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Mode och 
retorik 

Faktorer inom mode och retorik syftar till att spridare 
av styrmodeller skapar och sprider dessa genom 
konsultfirmor eller andra informationskanaler som når 
många. Påverkar mottagare genom att inspirera och 
övertyga.  

Bender (1991); Berggren (2004); 
Leiringer & Cardellino (2008); 
Symon (2008); Upham, 
Rosenkopf, & Ungar (2007); 
Watson (1994) 
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2.2.4 Politiska faktorer 
  
De politiska faktorerna hävdar Sturdy (2004) syftar till att förklara att styrmodeller 
adopteras främst för att säkra eller stärka makten hos enskilda individer eller grupper. 
Beslutsfattare kan även införa styrmodeller för att skapa funktionalitet, det vill säga för 
att kunna påverka arbetssätt, processer och rutiner (Sturdy, 2004). Det kan även medföra 
att beslutsfattare väljer att adoptera styrmodeller med målet att stärka sin egen position 
eller karriär. Detta trots att styrmodellen är bristfällig och inte har någon större 
användning, medför någon förbättring för organisationen eller är olämplig (Daniel, Myers 
och Dixon, 2012; Watson, 1994).  
 
Detta kan enligt Sturdy (2004) leda till en framväxt av konkurrens om status mellan 
enskilda individer inom en organisation och även mellan olika ledningsfunktioner. Enligt 
Watson (1994) kommer individer som gynnas av en speciell styrmodell att beskydda och 
försvara den för att därmed även försvara sin egen position, även om den inte är gynnsam 
för organisationen. Forskare hävdar att det finns uppenbara motiv som påverkar 
adoptionen inom de politiska faktorerna. Dels att styrmodeller har specifika sätt som det 
är tänkt att användaren ska tänka och agera utifrån. Samt att de gynna vissa individer och 
tysta andra (Gray, 1999; Parker, 2002; Wilson, 1996; Sinclair, 1997). De former som 
avser att säkerställa kontrollen över de anställda behandlar oftast själva symptomen, 
snarare än orsaken till problemet.  
  
Detta kommer leda till att syftet med adoptionen misslyckas och istället kommer leda till 
nya svårigheter (Edwards 1979; Marglin, 1979). I motsats till den kulturella 
uppfattningen fokuserar de politiska faktorerna på adoptionens möjlighet att påverka 
organisationens resultat och struktur. De kulturella faktorerna som nu kommer 
presenteras fokuserar istället på organisationers villighet och öppenhet till förändring 
(Giroux & Taylor, 2002). Nedan i tabell 4 presenteras huvuddragen för de politiska 
faktorerna samt att tidigare forskare redogörs.  
  
 
Tabell 4 Politiska faktorer 

  
Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Politiska Syftar till att stärka eller säkra makten hos enskilda individer 
eller grupper inom organisationen. Den egna positionen eller 
karriären hos beslutsfattare kan vara avgörande för val av 
styrmodell. Styrmodellerna adopteras för att skapa 
funktionalitet, för att därmed kunna påverka arbetssätt, rutiner, 
resultat och struktur inom organisationen.  

Benders (2002); Frost & 
Egri (1991); Grint 
(1997); Kimble, Grenier 
& Goglio- Primard 
(2010); Watson (1994) 
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2.2.5 Kulturella faktorer 
  
Enligt Sturdy (2004) visar de kulturella faktorerna hur styrmodeller sprids mellan olika 
geografiska platser, avdelningar eller funktioner. Enligt Sturdy (2004) verkar den lokala 
kunskapen som antingen en bro eller ett hinder för adoptionsbeslut. Ett stort antal forskare 
anser att kulturen inom organisationer har stor betydelse på organisationers förmåga och 
vilja att utvecklas (Daniel and Myers & Dixon, 2012; Ahmed, 1998; Frohman, 1998; 
Jassawalla & Sashittal, 2002; Martins & Terblanche, 2003).  
 
Hookana (2008) presenterade i sin studie att adoptionen beror på ett samband mellan 
företagskulturen och innovationer. Kulturen förklarade hon utgör grunden för 
organisationers villighet och öppenhet att adoptera och implementerar en ny styrmodell. 
Sturdy (2004) hävdar att de kulturella faktorerna påverkar i större utsträckning om 
organisationer antar och operationaliserar en styrmodell än andra faktorer. Kulturella 
faktorer påverkar däremot mindre på vilken form av styrmodell som adopteras. Detta då 
uppfattningen om kultur istället ser vilken nytta styrmodellen har för organisationen 
(Daniel, Myers & Dixon, 2012; Cerdin, 2003; Fenton O’Creevy, 2003; Hookana, 2008; 
Mamman, 2009).  
  
Ett hinder inom de kulturella faktorerna utgörs av gamla arbetssätt som är förankrade i 
organisationskulturen. Detta kan då leda till att det uppstår en tröghet orsakat av 
organisationskulturens motvilja att förändras (Kotter, 1995). Denna tröghet kan utvecklas 
till antingen strukturell tröghet eller kulturell tröghet, där strukturell tröghet uppstår när 
organisationer växer i snabb takt och slutligen uppstår problem när system och struktur 
inte längre aggregerar med varandra.  
 
Den kulturella trögheten uppstår när det finns normer och förväntningar på hur 
organisationen ska styras. Detta kan leda till svårigheter för beslutsfattare att genomföra 
nödvändiga förändringar inom organisationen om de bryter mot de institutionaliserade 
förväntningarna inom organisationen (Tushman & O’Reilly, 1996). Avslutande tabell 5 
redogör för huvuddragen inom de kulturella faktorerna och presenterar tidigare forskare 
inom ämnet. 
  
 
Tabell 5 Kulturella faktorer 

  
Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Kulturella Lokal kunskap kan antingen fungera som en bro eller 
som ett hinder för adoption. Företagskulturen har stor 
påverkan på organisationers vilja och öppenhet att 
förändras. Ett hinder som kan uppstå som orsakas av en 
kulturell faktor är att gamla arbetssätt orsakar en 
kulturell tröghet som innebär att det uppstår en motvilja 
att förändras. Beslutsfattare kan då få problem att 
genomföra en nödvändig förändring om dessa går emot 
de etablerade normerna och förväntningarna inom 
organisationen. 

Ahmed (1998); Cerdin (2003); 
Fenton O’Creevy (2003; 
Frohman (1998); Hookana 
(2008); Jassawalla & Sashittal 
(2002); Mamman (2009); 
Martins & Terblanche (2003); 
McLaughlin, Bessant, & Smart 
(2008) 
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2.2.6 Institutionella faktorer – Härmande- och trendfaktorer 
  
Den institutionella uppfattningen grundar sig i den institutionella teorin som nämnts i 
avsnitt 2.1.2, i detta avsnitt redogjordes att teorin har tre former som är; tvingande, 
härmande eller normativa orsaker (DiMaggio & Powell, 1983). Forskare som DiMaggio 
och Powell (1983) påpekar risken att adoptionen antar ett härmande beteende som 
tenderar att ”göra organisationer mer lika, utan att göra dem mer effektiva”. Även 
forskare som Meyer och Rowan (1977) påpekar att organisationer är mer benägna att 
adoptera nya styrmodeller som ger legitimitet, snarare än dess effekt.  
 
Abrahamson och Rosenkopf (1993) menar på att ju fler organisationer som adopterar en 
ny styrmodell kommer medföra att andra organisationer kommer känna sig mer eller 
mindre tvingade till att även de adoptera den, utan att egentligen utvärdera dess effekt. I 
likhet med faktorerna om mode antas även i uppfattningen om trender att 
adoptionsbesluten baseras på en strävan att härma och efterlikna andra organisationer. 
Skillnaden mellan de två faktorerna är dock att uppfattningen om mode avser att 
organisationer strävar att efterlikna organisationer utanför sin egen grupp.  
  
Uppfattningen om trender avser dock att imitationen sker inom gruppen (Abrahamson, 
1991). Forskare hävdar att det finns olika förklaringar till adoption inom uppfattningen 
om efterliknande beteende. Sturdy (2004) menar att viljan att adoptera påverkas av andra 
organisationer kunskap och erfarenhet kring en viss styrmodell. Organisationer väljer att 
imitera andra för att det anses legitimt att använda en viss styrmodell och därmed följer 
normerna (Abrahamson, 1991; Carroll & Hannan, 1989; DiMaggio & Powell, 1983; 
Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1977). Det sista antagandet är att organisationer väljer 
att imitera sina konkurrenter, för att undvika att detta ska erhålla konkurrensfördelar 
(Abrahamson & Rosenkopf, 1990, Arthur, 1988; Katz & Shapiro, 1985; Mansfield, 
1961).  
 
En trend kan karaktäriseras på flera olika sätt. I huvudsak avses en trend som enkel och 
ska inge förhoppningar och fånga intresset bland aktörer. Desto enklare ett nytt 
management-koncept är desto lättare är det att väcka intresse. I tabell 6 presenteras en 
kort sammanfattning av härmande och trendfaktorerna tillsammans med områdets 
tidigare forskare.  
  
 Tabell 6  Härmande- och trendfaktorer 
  

Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Härmande 
och trend 

Organisationer är mer villiga att efterlikna och härma 
andra baserat på deras kunskap och erfarenhet om en 
specifik styrmodell och om det anses legitimt. 
Uppfattningen om trender baseras på att företag vill 
efterlikna andra inom sin egen grupp.  

Abrahamson & Rosenkopf 
(1993); DiMaggio & 
Powell (1983); Meyer & 
Rowan (1977) 
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2.2.7 Institutionella faktorer - Tvingande faktorer 
  
Abrahamson’s (1991) uppfattning om tvingande val syftar till att förklara att 
organisationerna själva inte har möjligheten att styra över vilket styrmedel de anser är 
mest effektiva. Detta kan bero på påtryckningar från både interna eller externa parter. 
Detta har Carroll, Delacroix och Goodstein (1988) valt att förklara som ”politisk miljö i 
organisationen” och DiMaggio (1987) som ”institutionella entreprenörer”. Detta kan vara 
genom politiska beslut, lagar och bestämmelser, eller genom parter med stor 
förhandlingskraft som fackföreningar eller genom påtryckning från riskkapitalister 
(Davila & Foster, 2005). Eftersom att kraftfulla grupper utanför organisationer kan ha 
egna intressen kan det leda till att de tvingar organisationer att adoptera ineffektiva 
styrmodeller, samtidigt som en effektiv styrmetod ska avisas (Sturdy, 2004). Detta trots 
att organisationen gör motstånd till att anta eller förkasta styrmodellerna.  
  
Resultatet av tvingande val kan därmed leda till att organisationer istället blir mer 
ineffektivt (Abrahamson, 1991). Abrahamson (1991) förklarar vidare att spridningen 
genom de tvingande faktorerna sker genom ett antal organisationer med stort inflytande 
som har möjlighet att påverka vilka styrmodeller som kommer spridas. Detta då det finns 
motstridiga intressen och preferenser bland kraftfulla organisationer utanför denna grupp 
som leder till att den med störst makt kommer påverka utfallet. Flertalet forskare har även 
hävdat att statliga organ använder sin legitimitet för att tvinga organisationer att sprida 
nya idéer och innovationer (Abrahamson, 1991; Carroll et al., 1988; DiMaggio, 1987; 
Scott, 1987). Fackföreningar har exempelvis stark påverkan genom att hota om att utlysa 
generalstrejk (Abrahamson, 1991; Jacoby, 1985).  
 
Därmed fastslår Abrahamson (1991) att ineffektiva styrformer tenderar att spridas bland 
grupper om dessa får stöd från statliga organ eller kraftfulla organisationer utanför dessa 
grupper. På samma sätt som en effektiv styrform kan avvisas om organisationer utanför 
gruppen utövar politisk påverkan. Sturdy (2004) hävdar att ytterligare en anledning till 
organisationers adoptionsbeslut grundar sig i de institutionella normer och förväntningar 
som finns i organisationens omvärld kan ha tvingande påverkan. I avsnittets avslutande 
tabell 7 presenteras de tvingande faktorernas huvuddrag och dess tidigare forskare.  
  
Tabell 7 Tvingande faktorer 
  

Faktorer Beskrivning Tidigare studier  

Tvingande Organisationer kan tvingas av interna eller externa parter att 
adoptera en ny styrmodell. Detta kan bero på lagar, regler, 
normer eller genom parter med stor makt och förhandlingskraft 
eller från intressenter. Dessa grupper kan tvinga organisationer 
att adoptera ineffektiva styrmodeller. De grupper som har stor 
makt, exempelvis statliga organ, kommer påverka vilka 
modeller som sprids. 

Abrahamson (1991), 
Abrahamson & 
Rosenkopf (1993); 
DiMaggio & Powell 
(1983); Meyer & Rowan 
(1977) 
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3. METOD 
 

Kapitlet är strukturerat genom att inledningsvis argumentera för studiens metodval ur ett 
brett perspektiv där ansats, synsätt, strategi och design berörs. Till att sedan övergå i 
mer specifika frågor rörande studiens utformning, kapitlet avslutas med en diskussion 
kring metodproblem samt studiens trovärdighet och äkthet. 

 
  
3.1 Forskningsansats och metodsynsätt 
  
Wallén (1996) belyser att forskningsansatsen ger forskare möjlighet att ta ställning till 
sitt förhållningssätt mellan teori och empiri. Det finns två huvudsakliga angreppssätt, 
ansatsen kan ha en induktiv eller deduktiv karaktär (Wallén, 1996; Jacobsen et al., 2002; 
Patel & Davidsson, 2011; Saunders et al., 2013; Bryman & Bell, 2013). Deduktion 
grundar sig i att utgå från befintliga teorier för att jämföra och analyseras med insamlad 
empiri medan induktion grundas i att förutsättningslöst studera vilket genererar nya 
teorier (Wallén, 1996; Jacobsen et al., 2002; Patel & Davidsson, 2011; Saunders et al., 
2013; Bryman & Bell, 2013). Det existerar även en kombination av tidigare nämnda 
ansatser kallad abduktion, där det handlar om ett slags iterativt samspel mellan teori och 
empiri (Suddaby, 2006; Alvesson & Sköldberg, 2008). 
  
Studiens forskningsansats har inslag av både deduktion och induktion vilket grundar sig 
i att kunna besvara forskningsfrågorna. Detta föll naturligt eftersom syftet var att få en 
större kännedom om vilka faktorer som påverkar adoptionen och om det finns några 
särskilda faktorer med större betydelse. Här behövdes både deduktion och induktion för 
att både ha ett ramverk att utgå ifrån samtidigt som vi var öppna för möjligheten att 
identifiera nya. Vidare var syftet att explorativt undersöka kopplingar mellan 
identifierade faktorer företags strukturella attribut, detta moment präglades till största del 
av induktiva inslag i studien. Det har därmed varit en iterativ process mellan teori och 
empiri. 
  
Det finns en mängd olika synsätt angående hur kunskap om verkligheten erhålls inom 
den samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska grenens metodlära. Analytiskt-, 
system- och aktörssynsättet är dock de mest framträdande och vanligt förekommande 
(Arbnor & Bjerke, 2008). Med hänsyn till studiens syfte föreligger ett 
organisationsperspektiv som utgångspunkt, där olika faktorer i företags 
adoptionsprocesser ger mer kunskap om adoption av styrmodeller. Dessa företag utgörs 
av människor i olika roller som samspelar och påverkar adoptionen av styrmodeller och 
det är omöjligt att studera företags adoption av styrmodeller utan individernas 
inblandning.  
 
Organisationer skulle inte själva adoptera styrmodeller, utan adoptionsprocessen 
påverkas till stor del av mänskliga interaktioner och beteenden. Studien har med 
anledning av detta haft utgångspunkt i ett aktörssynsätt som är inriktat på att en helhet 
om verkligheten uppnås genom att förstå de enskilda individernas subjektiva uppfattning 
och tolkning (Arbnor & Bjerke, 2008). Den empiriska studien har således utgått från 
aktörernas (individer med adekvat insikt i företagets adoptionsprocess) individuella 
uppfattningar och tolkningar.  
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3.2 Forskningsstrategi och forskningsdesign 
  
Studiers forskningsstrategier kan antingen bestå av en kvantitativ eller kvalitativ metod, 
den tidigare karaktäriseras av kvantifiering och analys av data i form av siffror med 
grundantagandet att den sociala verkligheten är objektiv (Denscombe, 2009; Bryman & 
Bell, 2013). Motsatsvis karaktäriseras en kvalitativ strategi av ordens innebörd med 
grundantagandet att den sociala verkligheten är subjektiv (Bryman & Bell, 2013). 
  
Med utgångspunkt i aktörssynsätt har strategin antagit en kvalitativ karaktär. Eftersom 
fokus var att fånga aktörernas subjektiva uppfattning av fenomenet genom att tolka vad 
de säger och inte kvantifiera data utifrån deras svar. Detta beror på att kvalitativ 
datainsamlingsmetod riktas in mot individer och dess kontext där syftet är att skildra, 
analysera och förstå beteenden (Bryman & Bell, 2013; Lundahl & Skärvad, 1999), vilket 
vi ansåg var det bästa sättet att undersöka problemet ur. 
  
Bryman och Bell (2013) beskriver forskningsdesignen som en struktur vilken styr och 
vägleder hur forskaren rent konkret tillämpar en specifik metod samt hur empiri ska 
analyseras eller tolkas. Valet av design speglar ett ställningstagande av olika aspekter 
rörande kausalitet, generaliserbarhet, förståelse och historisk bedömning (Bryman & 
Bell, 2013). Eftersom området är komplext och inte syftet är att upprätta någon kausalitet 
mellan faktorer eller generalisera fynd rörande alla företag har studien baserats på en 
tvärsnittsdesign. Vilket möjliggör att vi kan skapa en djup förståelse samtidigt som vi kan 
få en större variation av företag vi studerar. Detta kändes viktigt för att kunna hitta 
mönster av särskilda faktorer som kan ha betydelse och dess kopplingar till företagens 
strukturella attribut.  
 
Tvärsnittsdesign är något Bryman och Bell (2013) belyser ger en bra variation. Design 
låg även i linje med att empiri kunde samlas in en gång under en kortare period och i fler 
fall än ett vilket vi ansåg vara viktigt (Bryman & Bell, 2013). Detta hade utgångspunkt i 
att det skulle vara omöjligt att identifiera företag vilka var i adoptionsprocessen nu och 
följa detta. Processen antogs även pågå under en längre tidsperiod vilket skulle göra det 
omöjligt. Valet föll därför på att träffa fler företag vid ett tillfälle för att undersöka en 
historisk adoptionsprocess. 
 
3.3 Forskningsmetod 
  
Baserat på vald strategi och design måste forskaren göra ett val av forskningsmetod, vilket 
utgör tekniken för att samla in data. Kvalitativa intervjuer valdes som metod och 
tillämpningen grundades i att fånga aktörernas individuella uppfattningar. Kvalitativa 
intervjuer har även enligt Denscombe (2009) stor potential om det används för att utforska 
komplexa och svårstuderade fenomen, vilket vi ansåg adoptionsprocessen vara. 
Kvalitativa intervjuer möjliggör enligt Bryman och Bell (2013) att tyngd kan läggas på 
deltagarnas egna uppfattningar, synsätt och ståndpunkter. Utformningen av kvalitativa 
intervjuer finns i lika många variationer som forskare, där det vanligaste enligt 
Denscombe (2009) är semistrukturerade och ostrukturerade personliga intervjuer.  
  
De kvalitativa intervjuerna antog en semistrukturerad form eftersom de har en tydlig 
avgränsning till specifika områden eller teman som ska behandlas. Detta medför en stor 
flexibilitet när för ordningsföljden och det tillåter deltagaren tala mer utförligt om de på 
förhand bestämda ämnen med betoning på deltagarens synpunkter. (Denscombe, 2009) 
Denna form av intervjuer ansågs passa bäst till studien eftersom en väl avgränsad process 
fanns att undersöka och vikten låg på deltagarens uppfattning hur adoptionen gått till. 
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Tillämpningen av kvalitativa intervjuer kan ske i olika former där de vanligast 
förekommande enligt Denscombe (2009) är personliga intervjuer. De kvalitativa 
intervjuerna hölls ansikte mot ansikte eftersom vi ansåg att det på grund av ämnet 
behövde skapas en personlig kontakt samt att intervjuernas förväntade längd inte var 
passande för telefonintervjuer. Eftersom Saunders et al. (2013) belyser hur viktigt det är 
att upprätta en personlig kontakt, ett förtroende ger möjligheten att utforska aktörens svar 
på ett djupare plan. Valet av personliga intervjuer förväntades alltså ge bäst 
förutsättningar för detaljerade svar samtidigt som samtalet skulle bli levande samt 
möjligheten att ställa följdfrågor för att fånga det viktigaste ur deltagarnas perspektiv. 
  
3.3.1 Kompletterande forskningsteknik 
  
För att kunna kartlägga och beskriva företags adoptionsprocesser behövde vi ett 
hjälpmedel för att få deltagarna att utgå från en specifik process i intervjun. Inom 
företagsekonomisk forskning finns ett antal kompletterande tekniker som kan användas 
(Bryman & Bell, 2013). Vi inspirerades av den kritiska incident tekniken vilket fick ett 
inslag i intervjuerna. Tekniken går ut på att låta respondenten beskriva en kritisk händelse 
eller situation och utvecklades ursprungligen av Flanagan (1954) för att kunna iaktta 
följden av mänskliga aktiviteter och få förståelse för de särskilda situationerna. Tekniken 
kan användas genom att definiera en kritisk händelse för deltagaren och låta deltagaren 
besvara frågor baserat på minnet från händelsen eller situationen (Blackburn & Stokes, 
2000). I vår studie användes tekniken istället genom att låta deltagaren utgå ifrån en 
specifik adoptionsprocess av en verksamhetsövergripande styrmodell. 
  
3.4 Litteraturstudie 
  
Studiens inslag av deduktiv ansats medförde att litteraturstudien påbörjades med 
utgångspunkt i tidigare forskning. Sturdys kritiska syn låg som grund för utforskning av 
ämnet där främst adoption samt spridning av organisationsidéer och innovationer 
identifierades. Teorier som kunde knytas till ämnet var främst spridningsteori, 
institutionell teori och upper echelon theory. Den tidigare forskningen vägledde till 
närliggande områden. 
  
Studien har främst baserats på vetenskapliga artiklar, vidare har böcker använts till viss 
del. För att öka tillförlitligheten till studiens innehåll av tidigare forskning har en klar 
majoritet av nyttjade vetenskapliga artiklar varit peer-reviewed. Böcker har lånats både 
lokalt hos Universitetsbibliotekets samt via deras nättjänst LIBRIS. Tidigare forskning i 
form av vetenskapliga artiklar hämtades främst via Universitetsbibliotekets nättjänst 
Primo samt även via Google Scholar. Från nämnda bibliotek användes följande databaser; 
Business Source Premier, Emerald journals, ScienceDirect Journals och Diva, där dessa 
sökord var centrala vilka även inkluderat dess engelska översättning:  
  
”Adoption”, Management idéer”, “Adoptionsprocess”, “Adoptionsfaktorer”, 
”Spridning”, ”Managementmode”, ”Innovationer”, “Ekonomistyrning”, 
”Översättning”, “Institutionell teori” och “Upper echelon theory”. 
  
Sökorden kopplade till tidigare forskning samt examensarbeten medförde en genomgång 
av dess referenser för att vidga kunskapen och utveckla en bred och djupa teoretisk 
referensram. Detta ansåg vi vara viktigt på grund av de uppdelade disciplinerna. 
	  



		 18 

3.5 Studiens utformning 
  
3.5.1 Val av forskningsobjekt och deltagare 
  
Det viktiga när det gäller kvalitativa ansatser är att identifiera relevanta fall vilket är 
varför studien riktades in på större aktiebolag. Det baserades på en tanke att de använder 
styrmodeller i större utsträckning än mindre och andra former av företag.  Eftersom större 
företag karaktäriseras av mer formell strukturerad ekonomistyrning än mindre företag där 
en enskild person kan agera ägare, styrelse och vd på samma gång.  
  
Detta gjordes till ett avgörande urvalskriterium för att på ett tidseffektivt sätt komma i 
kontakt med företag. Eftersom företaget i fråga var ju faktiskt tvunget att ha adopterat en 
styrmodell. På grund av att vi skulle genomföra kvalitativa intervjuer ansikte mot ansikte 
begränsades den geografiska omfattningen till Norrbottens Län för att minimera restid 
och kostnader. Årsredovisningslagens kriterier för stora företag vägledde inledningsvis 
kategoriseringen av intressanta företag att kontakta, minst två kriterier behövde uppfyllda 
av: > 50 anställda, > 40 mkr balansomslutning och > 80 mkr nettoomsättning. 
Universitetsbibliotekets databas Retriever Business användes för att identifiera dessa 
intressanta forskningsobjekt baserat på de första urvalskriterierna. Sökresultatet 
exporterades till Excel för bearbetning. Vidare valde vi explorativt ut intressanta företag 
för att passa vårt holistiska synsätt av ämnet för att få en variation av företag med olika 
strukturella attribut, 30 intressanta aktiebolag identifierades med varierande strukturella 
attribut. 
  
Dessa kontaktades initialt per mail (se bilaga 1) vilket följdes upp med telefonsamtal till 
de som inte svarade inom rimlig tid, 13 företag var initialt villiga att ställa upp i studien. 
Bortfallet av 17 företag berodde på att de inte hade adopterat någon styrmodell, att de inte 
hade någon lämplig deltagare eller brist på tid. Slutligen blev antalet deltagande företag 
tio stycken på grund av tre ytterligare bortfall som berodde på samma tidigare nämnda 
orsaker. 
  
I förfrågan utlovades både företagens och deltagarnas anonymitet för att öka 
sannolikheten för deltagande eftersom det kan tänkas vara ett känsligt ämne. Detta beslut 
togs innan vi kontaktade några företag alls eftersom vi inte såg några nackdelar med 
anonymitet. Det skulle snarare medföra ett större fokus på studiens innehåll och att 
läsaren får en mer neutral bild av de olika adoptionsprocesserna. Läsaren är då oberoende 
av förutfattade meningar eller tidigare erfarenheter av företagen. Därmed kan läsaren 
oavsett bakgrund få samma uppfattning och tolkning av studien, företagen presenteras 
istället numeriskt från företag 1-10 med en talande pseudonym för företaget baserat på de 
strukturella attributen i resultatet. 
  
Valet av deltagare från de aktuella företagen baserades på att personen i fråga måste ha 
varit delaktig i en process för adoptionen av en styrmodell. Lämplig deltagare 
diskuterades fram med kontaktpersonen vid varje företag med vissa vidarehänvisningar 
till nya kontaktpersoner. I diskussionerna tydliggjordes studiens urvalskriterium för att 
verkligen hitta de mest lämpade deltagarna från företagen till studien. Trots anonymiteten 
presenteras företagen i en kontext för att läsaren ska få djupare förståelse för varje enskild 
adoptionsprocess.  
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Studien var inte beroende utav en specifik person i företagen eftersom som tidigare nämnt 
kan beslutsfattare ha olika roller inom företag. Det viktiga låg således på att deltagaren 
hade haft en god insyn och förståelse för adoptionsprocessen. Detta ledde till att 
deltagarna från de olika företagen hade olika roller inom företagen vilket kan ses i Tabell 
8, där framgår även de strukturella attribut vi fann intressanta att undersöka. 
  
  
Tabell 8  Forskningsobjektens attribut och studiens intervjudeltagare 

  
Företag Ledartyp Ägande Koncernförhållande Intervjudeltagarens roll 

1 Ägarlett Privat DB Verkställande direktör 

2 Ledarlett Publikt* DB Ekonomichef 

3 Ledarlett Privat  DB Ekonomichef 

4 Ledarlett Publikt* DB Verksamhetsutvecklingschef 

5 Ägarlett Privat MB Ekonomichef 

6 Ledarlett Statligt MB Verksamhetsutvecklingschef 

7 Ägarlett Privat MB Ekonomichef 

8 Ledarlett Publikt* DB Verksamhetsutvecklingschef 

9 Ledarlett Statligt DB Chefscontroller 

10 Ledarlett Privat MB Ekonomichef 

*Dotterbolagen ingår i en publikt noterad koncern  

  
Tabell 8 visar studiens forskningsobjekt, vilket består av tio företag med varierande 
attribut. Attributen består av företagets typ av ledning, ägande och koncernförhållande. 
Slutligen visar tabellen varje intervjudeltagares roll från företagen. 
  
3.5.2 Intervjuguide 
  
En intervjuguide (se bilaga 3) togs fram och användes i genomförandet av intervjuerna. 
Eftersom semistrukturerade intervjuer bygger på användandet av en intervjuguide med 
på förhand specificerade teman vilka är tänkta att beröras på ett eller annat sätt. Eftersom 
deltagaren har stor frihet och leder samtalet behöver inte frågorna eller de olika teman 
beröras i samma ordning som det är skrivet i intervjuguiden. (Bryman & Bell, 2013) 
Intervjuerna ger därmed en bra och överskådlig struktur över intervjun där det ges 
utrymme för intervjupersonen att själv ta upp teman som den är särskilt intresserad av 
menar Leidner (1993). Intervjuguiden utformades därav med öppna frågor till en början 
för att låta aktörernas uppfattning leda samtalet, vilket gjorde intervjuerna flexibla och 
mer levande eftersom frågor eller teman inte behövde följa någon strikt ordningsföljd. 
  
Det var viktigt att kunna ställa följdfrågor till de på förhand formulerade frågorna, vilket 
är något Bryman och Bell (2013) tar upp som en möjlighet för att styra upp intervjuns 
struktur. Eftersom vi utgick från tidigare forskning innehöll intervjuguiden i slutet lite 
stängda frågor angående faktorer kopplade till tidigare forskning. Detta grundades i att 
ämnet inte är något individer reflekterar över i ren allmänhet och deltagarna skulle 
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därmed oavsiktligt kunna tänkas bortse från vissa faktorer.  Beslutet att ställa de stängde 
frågorna i slutet var för att inte påverka deltagarens syn från början utan låta den först 
berätta sin syn och tolkning. Därefter kunde vi träda in vid behov att ställa vissa slutna 
frågor för att täcka av faktorer om de inte berörts. Intervjuguiden reviderades löpande, 
detta för att möjliggöra förbättringar i formuleringen av både öppna och stängda frågor. 
Detta förändrade inte innehållet och det ansågs inte utgöra något hot då varje enskilt 
intervju fokuserade på vad aktören ville förmedla. 
  
Intervjuguiden skickades aldrig ut eller visades upp för intervjudeltagarna på förhand, 
eftersom det hade kunnat färga deras syn eller att de skulle vinkla sina svar. Jacobsen 
(1993) menar även att det skulle kunna leda till förutsägbara svar eftersom deltagaren kan 
ha förberett sig och övar in svar i förväg bland annat på grund av nervositet. Detta skulle 
varit negativt för studien då det skulle begränsat studiens möjligheter till att hitta nya 
möjliga faktorer som påverkar adoptionsprocessen. 
  
3.5.3 Pilotintervju 
  
För att säkerställa intervjuguidens utformning och att den ger oss möjlighet att fånga 
aktörernas återspegling av adoptionen på ett bra sätt samt bekanta oss med 
intervjuprocessens olika tekniker hölls en pilotintervju. Ett av bortfallen utgjordes av ett 
aktiebolag vilket på grund av dess avsaknad av implementerad styrmodell inte kunde 
delta i studien. Företaget var kommunalägt och gav oss kontakt med personer som 
arbetade med styrning inom kommunen. Där de hade en centraliserad styrning över det 
bortfallna aktiebolaget och en mängd andra aktiebolag, kommunen hade adopterat en 
styrmodell vilken tillämpades av alla kommunalägda bolag. Där av ansåg vi kommunen 
lämpade för pilotstudien både på grund av dess jämförbarhet med en koncern och att de 
även hushåller med resurser. Pilotintervjun gav nyttiga erfarenheter inför kommande 
intervjuer och medförde förändringar i intervjuguiden. 
  
Efter avslutad intervju tillfrågades intervjudeltagaren om feedback på vårt agerande innan 
och under intervjun samt dess utformning. Deltagaren hade inget särskilt att påpeka utan 
tyckte att det var bra. Vi tog dock med oss viktiga erfarenheter och vissa tidigare tankar 
bekräftades vilka diskuteras nedan. Vi upplevde att intervjuguiden fungerade bra, vi valde 
dock att omplacera den allmänna informationen om deltagaren i slutet i stället för i början 
av intervjun. Eftersom intervjun gick över utsatt tidsram och det var något vi inte ville 
skulle upprepas. Detta berodde till stor del av prat om deltagarens bakgrund inledningsvis. 
Med omplaceringen har deltagaren mindre tid att prata om sig själv och intervjun kan 
direkt rikta fokus till adoptionen, intervjuerna kan därmed bli effektivare och få ett bättre 
innehåll. 
  
3.5.4 Intervjuprocessen 
  
Inför intervjuerna skickades ett infomail ut (se bilaga 2) vilket inledningsvis bekräftade 
tidigare korrespondens rörande etiska frågor. Huvudsakligen förtydligades studiens syfte 
för att de skulle vara uppdaterade eftersom det gick en tid mellan att kontakten 
upprättades och att intervjuerna tog plats. 
  
De tio intervjuerna hölls ansikte mot ansikte och i största möjliga mån av båda forskarna 
och tog mellan 30-90 minuter att genomföra per deltagare. De ägde rum på deltagarnas 
företag och alla intervjuer hölls enskilt i en lugn miljö, antingen på deras kontor eller i ett 
konferensrum. För att öka forskarnas aktiva deltagande i intervjun spelades intervjuerna 
in, vilket deltagarna informerats om i förväg upprepade gånger. Att slippa anteckna lyfter 
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Kvale och Brinkmann (2014) fram som en stor fördel eftersom forskarna kan koncentrera 
sig fullt ut på vad och hur aktörerna uttrycker sig. När forskarnas hela uppmärksamhet 
riktas mot aktörerna är dessutom chanserna större att få ett mer levande samtal där 
aktörernas uppfattningar kan träda fram på ett tydligare sätt (Kvale & Brinkman, 2014).  
 
Denscombe (2009) lyfter även fram det positiva med inspelningar är att forskarna kan vid 
transkribering eller analys lyssna upprepade gånger på vad aktören sa. Inspelningarna 
gjordes på våra mobiltelefoner i flightmode för att minska störningsmoment. Dock 
belyser Jacobsen (1993) att inspelningar kan försätta forskaren i en trygg och för 
avslappnad roll vilket minskar det aktiva deltagandet i samtalet som lätt kan leda till 
missförstånd jämfört med om antecknar förs. Därav gjordes korta stöd- och 
minnesanteckningar under intervjuerna, vilket även stöttade oss att ställa följdfrågor 
kopplade till tidigare svar under intervjuerna. 
 
3.6 Kvalitativ tolkning 
  
Ljudinspelningarna transkriberades ord för ord till ett ordbehandlingsprogram som vi 
båda hade tillgång till. Trots att detta var tidskrävande valdes det för att ingenting skulle 
utelämnas och på ett effektivt sätt bearbeta texten enligt Jacob et al (2002) jämfört med 
att lyssna på inspelningar. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i nära 
anslutning efter genomförd intervju och i största möjlig mån innan nya intervjuer, 
eftersom det finns en risk att väsentliga delar glöms bort av intervjun (Wallén, 1996). 
Transkriberingen skedde av en som intervjuat deltagaren eftersom att det kan finnas saker 
som bara uppfattats om man känner till sammanhanget (Wallén, 1996). 
  
För att presentera ett resultat med endast utvald information bearbetades texten genom att 
dela in den i olika teman. Här var utgångspunkten för de olika teman i de olika 
kategorierna av faktorer.  Detta är något som Denscombe (2009) menar är en lämplig 
metod för att handskas med material inom kvalitativ forskning då den tenderar att lätt bli 
omfattande. För att analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys. 
Materialet bearbetades först med hjälp av understrykningar och kommentarer i 
ordbehandlingsprogrammet, nyckelord och begrepp identifierades och fördes till de olika 
teman. Vidare användes specifika faktorer från tidigare forskning som hjälpmedel för att 
fastställa teman som tog formen av ett tolkningsschema (se tolkningsschema 3.6.2) för att 
kunna beskriva och kartlägga företagens adoptioner. 
  
Efter bearbetning av samtliga intervjuer kunde ett resultat presenteras, vilket var 
företagens adoptioner. I företagens adoptioner illustrerades de olika bidragande 
faktorerna samt en tolkning av hur adoptionen gått till med stöd av referat eller direkta 
citat av deltagarna. För att i nästa steg identifiera de viktigaste faktorerna som påverkat 
varje individuellt företag i adoptionen tillämpades en metod som Kvale och Brinkmann 
(2014) benämner meningstolkning. Detta tillåter forskare att utveckla implicita tolkningar 
av strukturer och relationer utöver aktörernas framträdande explicita yttranden. Därmed 
fångades aktörernas underliggande uppfattningar om vilka faktorer som varit 
framträdande i adoptionen. Även hur mycket deltagaren pratade om och la fokus på vissa 
ämnen avgjorde om kategorin av faktorer ansågs ha haft stor, viss, liten eller ingen 
påverkan till att adoptionen ägt rum. En figur skapades för varje enskilt företag för att 
illustrera påverkande faktorer av adoptionen. 
  
För att säkerställa deltagarnas och företagens anonymitet skickades det material som 
presenterar företagets adoption ut för verifiering, där deltagarna även fick kommentera 
vår tolkning av vad de sagt. Våra tolkningar ändrades endast i de fall när vi insåg att vi 
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möjligtvis hade uppfattat något fel, alla rättelser från deltagarna rörande anonymitet 
gjordes. Dock skedde till största del omformuleringar av händelser som inte var av 
avgörande betydelse. 
  
Figurerna utformades med en struktur vilket utgör faktorerna vilka karaktäriseras av olika 
aspekter i ordningen omvärld, individuella och slutligen organisationella. I figuren 
framgår det i hur stor grad faktorerna påverkade i adoptionen. Färgkodningen från 
mörkblått till ljusblått representerar från stor till liten påverkan, vid ingen färg hade det 
ingen påverkan. Denna skala motsvaras av siffror där 0 utgör ingen påverkan, 0,1-1 liten 
påverkan, 1,1-2 viss påverkan och slutligen 2,1-3 stor påverkan. Detta var en dynamisk 
process där insamling av materialet och analys utfördes kontinuerligt, vilket är en 
rekommendation av Bryman och Bell (2005) då de menar att tillvägagångssättet blir ett 
stöd och en möjlighet att justera intervjuguiden till återstående intervjuer. 
  
Figurerna från resultatet låg till grund för att vidare tolka faktorer som verkade kunna ha 
särskild betydelse samt om identifierade faktorer hade koppling till företagens 
strukturella attribut: ledartyp, ägare och koncernförhållande. Vidare grupperades de 
horisontellt bredvid varandra inom de olika attributen för att tyda mönster (se bilaga 5). 
Utifrån detta analyserades sedan hur de olika faktorerna påverkade och om det fanns vissa 
med särskild betydelse. Med hjälp av skalan på 0-3 beräknades även faktorernas 
genomsnittliga påverkan. Detta utfördes till att börja med för alla företag (se tabell 10) 
och vidare inom specifika attributen (se tabell 11). Detta tillvägagångssätt gjorde att 
adoptionernas påverkande faktorer blev lättöverskådliga genom att både en illustration 
och genom beräkning.  
  
3.6.1 Pilotstudie 
  
Eftersom tolkning av kvalitativt material inte styrs av kodade regler som vid kvantitativa 
dataanalyser blir det oundvikligt att innehållsanalysen påverkas av forskarens subjektiva 
tolkning (Bryman & Bell, 2013). På grund av detta genomfördes en pilotstudie i 
tolkningen där vi tolkade två företags adoptionsprocesser var för sig för att sedan jämföra 
resultatet mot varandra. Skillnader som uppstod diskuterades igenom för att säkerställa 
de kommande tolkningarna. Detta för att ha en likartad subjektiv tolkningsram som 
möjligt när vi utgick från tolkningsschemat. 
  
3.6.2 Tolkningsschema 
  
Tolkningsschemat nedan (Tabell 9) användes i tolkningen av deltagarnas svar för att 
beskriva och kartlägga företagens adoptioner. Detta för att kunna tyda vilka faktorer som 
haft en påverkande roll. Kategorierna av faktorer har sin utgångspunkt i tidigare 
forsknings kategorisering av faktorer. Beskrivningen har även den hämtats från tidigare 
forskning och är således relevanta utvalda delar av vad tidigare forskning berört angående 
enskilda faktorer. Beskrivningen låg till grund för att initialt plocka ut nyckelord och 
begrepp vilket användes vid tolkningen av det deltagarna sa. Nya nyckelord adderades 
från resultatet vilka hade liknande eller samma innebörd. 
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Tabell 9  Operationell definition av faktorerna 

  
Kategorier av 
faktorer 

Beskrivning Nyckelord 

Rationella 
och effektiva 

Dessa faktorer avser att skapa eller förbättra 
effektiviteten inom en organisation för att lösa ett 
identifierat problem eller en kris. Utgår från att 
beslutsfattaren handlar rationellt. 

Effektivitet, lösa ett problem, kris, 
tydlighet, behov, efterfrågan, 
effektivitetsproblem, mål, 
växtvärk, kapacitetsökning, 
lönsamhetsproblem, 
produktionsproblem 

Psyko- 
dynamiska 

Psykodynamiska faktorer utgår från beslutsfattarens 
känslor, inställning och beteenden. Beslutsfattare 
anses som osäkra och därför adopterar styrmodeller 
för att öka kontrollen och minska sin oro.  

Värderingar, attityd, villighet, 
öppenhet, eldsjälar, kunskap, 
erfarenhet, vilja, engagemang, 
känslor, osäkerhet, kontroll, 
intresse, känsla, känsloband, 
ledarskap 

Retoriska och 
mode 

Faktorer inom mode och retorik syftar till att spridare 
av styrmodeller skapar och sprider dessa genom 
konsultfirmor eller andra informationskanaler som 
når många. Påverkar mottagare genom att inspirera 
och övertyga.  

Konsulter, rykte, akademiker, 
kurser, litteratur, universitet, 
påverkan, produktionslyftet, 
inspirera, förmåga, 
managementfirmor, litteratur 
lärdom utvecklingsprogram,  

Politiska Syftar till att stärka eller säkra makten hos enskilda 
individer eller grupper inom organisationen. Den 
egna positionen eller karriären hos beslutsfattare kan 
vara avgörande för val av styrmodell. 
Styrmodellerna adopteras för att skapa funktionalitet, 
för att kunna påverka arbetssätt, rutiner, resultat och 
struktur inom organisationen. 

Styra, maktbalanser, kontroll, 
funktion, svagare, arbetssätt, 
rutiner, starkare, trygga, 
anställningar, tydlighet, stärka 
anställda, 

Kulturella Lokal kunskap kan antingen fungera som en bro eller 
som ett hinder för adoption. Företagskulturen har stor 
påverkan på organisationers vilja och öppenhet att 
förändras. Ett hinder som kan uppstå som orsakas av 
en kulturell faktor är att gamla arbetssätt orsakar en 
kulturell tröghet som innebär att det uppstår en 
motvilja att förändras. Beslutsfattare kan då få 
problem att genomföra en nödvändig förändring om 
dessa går emot de etablerade normerna och 
förväntningarna inom organisationen.  

Företagskultur, känsloband, vilja, 
tradition, arbetssätt, kultur, gamla 
mönster, konservativ, 
förväntningar  

Institutionella     

Härmande 
och trend 

Organisationer är mer villiga att efterlikna och härma 
andra baserat på deras kunskap och erfarenhet om en 
specifik styrmodell och om det anses legitimt. 
Uppfattningen om trender baseras på att företag vill 
efterlikna andra inom sin egen grupp.  

Imitera, trygghet, status, rykte, 
framgångsrika, härma, 
bilindustrin, best-in-practice, 
mallstruktur, input, kontaktnät, 
kopierande, legitimitet, färgad  

Tvingande Organisationer kan tvingas av interna eller externa 
parter att adoptera en ny styrmodell. Detta kan bero 
på lagar, regler, normer eller genom parter med stor 
makt och förhandlingskraft eller från intressenter. 
Dessa grupper kan tvinga organisationer att adoptera 
ineffektiva styrmodeller. De grupper som har stor 
makt, exempelvis statliga organ, kommer påverka 
vilka modeller som sprids. 

Lagar, regler, policys, 
förväntningar, påtryckning, krav, 
koncernledning, miljökrav, 
miljöaspekter, förtroende 
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Tabell 9 visar olika kategorier av faktorer vilka i dess en beskrivning innefattar en mängd 
specifika faktorer som tjänat som operationalisering av vilka faktorer som ansetts påverka 
utifrån deltagarnas framställning. Nyckelorden representerar till att börja med 
identifierade nyckelord från tidigare forskning vilket blev en utgångspunkt. Vidare består 
det av nyckelord funna i resultatet vilka är hänförbara till de olika kategorierna baserat på 
de ursprungliga nyckelorden. 
 
3.7 Metodproblem 
  
Företagens omsättning, balansomslutning eller antal anställda presenteras inte vilket 
skulle kunna väcka frågor. Deras storlek som stora företag stärks således inte med utlagda 
bevis. Detta gjordes av en enda stark anledning och det var för att upprätthålla och 
säkerställa företagens anonymitet. Vi tog ställningstagandet att exponera företagen hade 
varit ett större problem för studien om man ser det ur ett etiskt perspektiv. 
  
Eftersom vi identifierat intressanta forskningsobjekt och studiens antal deltagare minskar 
möjligheterna med en allmän generaliserbarhet. Detta är ett vanligt inslag i kvalitativ 
forskning och därmed ett förekommande problem. Syftet med studien är dock inte en 
strävan efter generaliserbarhet utan en utökad kunskap. Erhållen kunskap från studien kan 
dock överföras till andra likvärdiga situationer. (Wallén, 1996; Kvale & Brinkmann, 
2014) 
  
Studien förutsätter att företagen genomgått en adoption av en styrmodell, detta kan då ha 
skett en lång tid tillbaka. Det finns risk för att deltagarnas minne har förändrats, detta är 
något som försöks avhjälpas med den kompletterande kritiska incident tekniken. Med en 
specifik adoption är det lättare för deltagaren att sätta sig in i hur situationen var, detta 
medförde även att vi inte inkluderade forskningsobjekt i studien där adoptionen skett för 
allt för länge sen. Risken finns ändå enligt Johnston (1995) att vissa aspekter av händelser 
i situationen som deltagaren ombeds att utgå ifrån nu kan ses ur nya perspektiv. 
  
Två intervjuer kunde inte genomföras av oss båda närvarande, detta skulle kunna ha 
medfört att intervjuerna tog olika form. Detta problem ses som minimalt eftersom vi båda 
närvarade i pilotintervjun och de individuella intervjuerna var bland de absolut sista. 
Därmed hade vi tillsammans fått en gemensam känsla för hur intervjuerna skulle hållas. 
Vidare kan ämnet anses som känsligt och att det skulle kunna påverka sanningshalten i 
deltagarnas svar. Detta var en ytterligare anledningarna till total anonymitet, med 
anonymitet förväntas deltagarna svara både mer sanningsenligt och utförligt eftersom de 
inte behöver reflektera i lika stor utsträckning vad de säger. 
  
Transkribering av intervjuerna skedde av oss båda individuellt, för att minska vår 
subjektivitet transkriberades ord för ord istället för att skriva sammanfattande uttalanden. 
Den kanske mest problematiska subjektiviteten i studien rör tolkningen, som tidigare 
nämnt försökte detta motverkas i genomförandet av pilotstudien. Trots pilotstudien och 
vår efterföljande diskussion beslutade vi att i efterhand gå igenom varandras tolkningar 
och diskutera dem. Här var en stor fördel att vi båda två hade deltagit på majoriteten av 
intervjuerna tillsammans.  
  
3.8 Trovärdighet och äkthet 
  
Diskussionen kring hur studien ska bedömas görs utifrån begreppen trovärdighet och 
äkthet istället för de vanligt förekommande begreppen reliabilitet, replikerbarhet och 
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validitet inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013). Detta eftersom vi 
som Guba och Lincoln ställer oss tveksamma till att det endast finns en sann och verklig 
bild av den sociala verkligheten. Trovärdighet består av de fyra delkriterierna 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Tillförlitligheten till resultaten 
rör säkerställandet att forskningen genomförts i enlighet med de regler som existerar och 
att resultaten rapporteras till de som är en del av den studerade sociala verkligheten för 
att bekräfta att forskaren fått en korrekt uppfattning om fenomenet. (Bryman & Bell, 
2013) För att öka tillförlitligheten till studien och efterleva anonymiteten hos deltagare 
och företag har vårt tolkade resultat skickats till deltagarna för bekräftelse. Vissa mindre 
justeringar gjordes utifrån deras kommentarer och synpunkter. Därmed har vi säkerställt 
att båda parter är överens om att materialet tagits fram på ett regelrätt och riktigt sätt. 
  
Generaliserbarhet är i princip omöjligt att uppnå i kvalitativa studier på grund av dess 
inriktning på att beskriva ett socialt fenomen som kan ha stora variationer i tid och rum. 
Det begränsar forskaren till färre undersökningsobjekt vilket innebär att kvalitativ 
forskning har en tendens att bli smal och djupgående. (Bryman & Bell, 2013) Genom att 
beskriva metodval och tillvägagångssätt på djupet, i likhet med Geertz (1973) kallar 
“thick descriptions” kan andra forskare enligt Guba och Lincoln bedöma studiens 
överförbarhet till en annan miljö. (Bryman & Bell, 2013) Detta problem har funnits som 
baktanke när metoden skrevs, vi har försökt förklara metodval och tillvägagångssättet 
tydligt och ingående. Vilket ökar möjligheterna för att andra att ska få en förståelse för 
studien och våra val som möjliggör att de själva kan bedöma studiens överförbarhet. 
  
För att en studie ska anses pålitlig krävs det enligt Guba och Lincoln att den innehåller 
alla grundläggande delar av forskningsprocessen och att den granskas av externa parter 
som granskar och bedömer om kvaliteten på valt och tillämpat tillvägagångssätt (Bryman 
& Bell, 2013). Under studiens förlopp har kontinuerliga möten med handledaren ägt rum 
och seminarier med opponenter där studien granskats. Därmed har vi kunnat ta del av 
värdefulla kommentarer, synpunkter och rekommendationer. 
  
Bekräftelse behandlar forskarnas säkerställande att de agerat i god tro med insikten att det 
inte går att uppnå någon absolut objektivitet inom samhällsvetenskaplig forskning. Det 
ska ha varit uppenbart att forskarna inte medvetet tillåtit personliga värderingar, motiv 
eller teoretiska inriktning påverkat studiens utförande och slutsatser. (Guba & Lincoln, 
1994) Detta kan styrkas med att ingen av oss har någon personlig vinning i framkomna 
slutsatser, studien görs inte heller på uppdrag eller i samarbete med något företag. Vi har 
försökt agera objektivt och metodiskt som möjligt i studiens alla faser. 
  
Utöver dessa fyra kriterier som berört trovärdigheten, berör Lincoln & Guba (1985) fem 
delkriterier kopplat till forskningens äkthet vilka är rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-
, katalytisk- och taktisk autenticitet. En rättvis bild berör om studien speglar en tillräckligt 
rättvis bild av presenterade åsikter och uppfattningar från det sociala fenomen som 
studerats (Lincoln & Guba, 1985). Detta har stärkts genom att deltagarna har fått 
möjlighet att se över materialet innan publicering.  
 
Ontologisk- och pedagogisk autenticitet behandlar om studien hjälpt och bidragit till att 
deltagarna att få en bättre förståelse för sin sociala situation och miljö samt fått en bättre 
bild hur andra människor i miljön upplever den (Lincoln & Guba, 1985). Detta har stärkts 
av intervjuernas öppna utformning, deltagaren har frivilligt förklarat och berättat om sin 
uppfattning och förståelse om fenomenet där det vidare lämnades utrymme för 
diskussion. Vi som forskare har även bidragit med att berätta hur andra deltagare upplevt 
fenomenet för att deltagaren ska få en bättre bild hur andra personer upplevt fenomenet. 
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Katalytisk- och taktisk autenticitet behandlar hur studien möjliggjort att deltagaren kan 
förändra sin situation och de fått bättre möjligheter att vidta åtgärderna som krävs för 
förändring. (Lincoln & Guba, 1985) Detta är något som går att koppla till studiens 
problematisering, där riskerna med att adoptera styrmodeller blir belysta. Detta berättades 
även för deltagarna i bakgrunden till varför vi genomför studien. Med en ökad förståelse 
om adoptionen av styrmodeller kan deltagarna få ett större medvetande och förändra sin 
situation om behovet finns och med ett större medvetande förbättras deras möjligheter till 
att vidta åtgärder för att förändra. Under studiens genomförande märktes ett stort intresse 
från deltagarna i ämnet, det var inte något de hade reflekterat över tidigare. Deltagarna 
kommer att få den färdigställda rapporten och därmed ta del av studien och få större 
kunskaper och insikt. 
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4. RESULTAT 
 

I detta avsnitt presenteras de resultatet som valts ut från de intervjuer som genomförts. I 
avsnitten presenterar en beskrivning och kartlägger hur varje enskilt företags adoption 
såg ut, vidare avslutas varje underavsnitt med en tolkning i av faktorernas påverkan 
tillsammans med en illustrerande figur. 

 
  
4.1 Företag 1: Det ägarledda dotterbolaget i en familjeägd privat koncern 
  
4.1.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Det ägarledda familjeföretaget hade möjligheter till en kraftig potentiell tillväxt eftersom 
det fanns en stor efterfrågan på företagets produkt. Företaget klarade dock inte av att möta 
denna efterfrågan med deras nuvarande kapacitet, utan fick bromsa upp och ge längre 
leveranstider. Önskan att växa fanns, däremot ansåg företagets beslutsfattare att de inte 
hade rätt struktur och processer för att expandera och utöka produktionen i ytterligare en 
fabrik. Det behövdes något mer eftersom att företaget redan hade problem för att 
säkerställa den långsiktiga överlevnaden. Till att börja med fanns ett starkt behov av att 
bli bättre än sina konkurrenter. Vilket grundades i den avlägsna fysiska placeringen till 
huvudmarknaden i relation till konkurrenterna, det handlade alltså om ett 
effektivitetsproblem. 
  

“...grunden var långsiktig överlevnad, ska vi vara konkurrensmässiga med en fysisk 
placering betydligt längre bort från huvudmarknaden jämfört konkurrenterna måste vi 

vara bättre.” 
  
Beslutsfattare upplevde behovet av att det krävdes standardiserade rutiner och processer. 
Kopplat till rutiner och processer behövde arbetssättet bli mer styrt med mindre fria val 
av hur arbetet utförs. Det skulle annars resultera i två ineffektiva fabriker vilket inte skulle 
vara konkurrenskraftigt på lång sikt. Det skulle ge större problem och kräva en större 
omstrukturering än om det gjordes i rätt ordning. 
  

“...att vi inte gör det vi gör beroende på vilken person som gör det, utan vi gör det för 
att det är något som är bestämt ska göras. Då blir det inte person- eller 

humörsvängningsberoende, det blir enkelt att göra rätt och svårare att göra fel.” 
  
Detta var i grund och botten orsaken till att beslutsfattare började känna ett behov av en 
annan styrning vilket även sammanföll med ett internt vd-byte som tydliggjorde behovet 
av en ny styrning. Eftersom att företaget blev allt mer omfattade kände den nye vd:n att 
han inte hade samma förmåga att styra på samma sätt som tidigare vd haft möjlighet att 
göra. 
  

“...jag hade inte samma förmåga som han att ha alla fingrar i alla syltburkar hela 
tiden, utan jag har andra förmågor och då krävdes en annan styrning…“ 

  
Vd:n kände samtidigt ett behov av att engagera och stärka de anställda efter att han tagit 
över som beslutsfattare. Ett värdegrundsbaserat synsätt byggt på ledarskap skulle stödjas 
av styrmodellen och stärka strukturen i bolaget. 
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“...ledarskapet genomsyrar allt och det är ju inget som bara uppfinns. Har vi ett 
ledarskap som är i linje med våra värderingar känner anställda sig uppskattade. Det är 

ju något som kulturen, sättet att va och efterfråga, hur jag beter mig och tränar mina 
medarbetare och ledare...“ 

  
Detta låg som grund för adoptionen vilket ledde till att vd:n började undersöka lämpliga 
styrmodeller som skulle passa företagets behov. Vd:n inspirerades av att titta på företag 
från andra branscher med produktion då ingen konkurrent inom samma bransch använde 
sig av välutvecklade styrmodeller. De fastnade för fordonsbranschen som är välkänd för 
arbetet med Lean. Inför adoptionsbeslutet som skulle förankras hos styrelsen anlitades en 
managementfirma, som hade kopplingar till Japan. Tips, råd och referenskunder 
lämnades och beslutsfattarna tittade främst på fordonsindustrin och Scanias styrning i 
detta steg. Vd:ns förväntningar var en 30 procentig kapacitetsökning på tre år, vilket togs 
med till styrelse och ägare för acceptans. 
  

“...vi kollade på olika former av styrning inom andra branscher, främst 
fordonsindustrin. Vi köpte in en konsulttjänst som stöd och då hade vi sen konsulter hos 
oss 6 dagar per månad i tre år. 30 % kapacitetsökning på 3 år, det var vad jag tog med 

mig till styrelsens övriga ägare som effekt av byte av styrmedel, det var 
förväntningarna.“ 

  
Vd:ns syn på styrmodeller var ganska pragmatisk, han var medveten om att det skulle 
krävas mycket engagemang. Detta kan även ha påverkats av vetskapen att 97 % lägger 
av inom 18 månader. Företaget deltog i ett program med en mängd andra företag kallat 
produktionslyftet som arbetade mot konsulter och akademiker för att få stöd i 
implementeringen. 
  
4.1.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Företaget hade en stor påverkan av de rationella och effektiva faktorerna då den 
huvudsakliga orsaken till adoptionen grundade sig i effektivitetsproblem som orsakats av 
att företaget haft en omfattande kapacitetsökning under de senaste åren. De politiska- och 
kulturella faktorerna påverkade även i stor utsträckning. Den politiska påverkan berodde 
på att beslutsfattare eftersträvade att med hjälp av styrning skapa funktionalitet genom att 
få arbetssättet mer strukturerat. För att sedan stärka de anställda och engagera dem. De 
kulturella faktorerna hade hög påverkan i och med att anställda inom företaget var öppna 
för förändring underlättade detta adoptionen. 
  
Faktorer inom härmande och trender utgjorde viss påverkan i och med att företaget tog 
mycket inspiration från tillverkningsindustrin och andra referensföretag. I och med att 
företaget tog in stöd i form av konsulter fanns det en liten påverkan av faktorerna om 
retorik och mode. Att påverkan enbart var liten var med anledning av att de enbart fanns 
som stöd, och inte var den främsta anledningen till adoptionen.  
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Med anledning av att vd:n hade förståelse för behovet av en strukturerad styrning var 
påverka från de psykodynamiska faktorerna liten med anledning av att det inte var vd:n 
inställning som påverkade beslutet. Den faktorn som utgjorde nästan ingen påverkan för 
adoptionen var de tvingande faktorerna, detta då det inte framkom att det fanns någon 
påverkan från varken interna eller externa parter kring adoptionen. I figur 1 presenteras 
de tolkningar som gjorts av i vilken grad företagets adoption påverkades av olika faktorer.  
  
  

 
  
Figur 1 Företag 1: Påverkande faktorer 

  
4.2 Företag 2: Det ledarledda dotterbolaget i en utländsk publik koncern 
  
4.2.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Det ledarledda tillverkningsföretaget led av lönsamhetsproblem på grund av ökad 
konkurrens till följd av utgångna patent. De utländska ägarna var inte nöjd över hur 
verksamheten utvecklats över en längre tidshorisont. De såg inte några indikationer på att 
resultat skulle vända utan höll sig kvar på en låg stabil nivå. Styrningen från koncernen 
lägger vikt på budget och avvikelser, är dessa fria från avvikelser får den lokala ledningen 
sköta sig själv i stora drag. Om budgeten inte håller eller avvikelser uppstår lägger 
koncernen sig i och hanterar situationen på sitt sätt.  
 
De återkommande åren av förluster hade lagt en grund för ett sviktande förtroende, 
lönsamhetsproblemen behövde därmed lösas. Arbetet fortsatte med att släcka bränder 
vilket medförde att företaget efter en kaotisk sommar med försenade leveranser till följd 
av stora produktionsproblem vilket medförde att de slutligen hamnade i en ordentlig 
kris. Dessa problem skadade affärsrelationerna till kunderna vilka består av några få 
jättar. De utländska ägarnas förtroende för ledning hade nu förbrukats och det tog ett 
beslutet att tillsätta en ny vd som kunde ta nya tag. 
  

“...det var en del av en kris under sommaren med stora produktionsproblem som 
slutligen ledde till att en rad nyckelpositioner byttes ut. Ägarna var förmodligen inte 
nöjd över hur verksamheten utvecklats under några års tid, det var nog inte bara den 

krisande sommaren utan under en längre tidshorisont än så...“ 
  
Den nytillsatte vd:n med akademisk bakgrund headhuntades på grund av sin tidigare 
erfarenhet av lyckade räddningsuppdrag i krisdrabbade företag. Från tidigare uppdrag, 
främst från Scania, hade vd:n en fungerande modell som vd:n känner sig trygg med över 
hur företag med produktion styrs. Styrmodellen har flera styrkor som skulle hjälpa och 
stötta företaget kortsiktigt i krisen och även bli konkurrenskraftig på lång sikt. 
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“...har jobbat med något liknande på Scania, tanken är nog att hen har hittat något som 

hen känner sig trygg med och jobbar utifrån det är min känsla…“ 
  
Visualitet var viktig för att stärka den nya ledningens känsla mot de utländska ägarna vid 
deras besök, att de har svar på tal och framförallt kan visa hur det går för att bygga ett 
förtroende. Lika viktigt var de interna funktionerna. Att minimera resursslöseri, ett fokus 
på övergripande aktiviteter för att minimera kvalitetsbrister och framförallt få ett 
standardiserat arbete för att både stärka anställda och få kontroll över processerna. 
  

“...men däremot om divisionsledningen kommer hit är det lätt att visa hur det går, 
förtroende är digitalt, 1 eller 0, antingen har vi det eller inte. Det var även viktigt att 
alla ska veta vad de ska göra i varje delmoment, samt att vi gör på samma sätt hela 

tiden och att dokumentation finns för nyanställda...” 
  
Detta var även viktigt att styrmodellen skulle medföra att stärka de anställda för att skapa 
engagemang. En intern decentralisering medförde att anställda fick tydligare 
målsättningar och om företaget kunde leverera enligt uppsatta mål får de mer 
självbestämmande. De kan då styra sin del av verksamheten på sitt sätt utan desto större 
inblandning av högre hierarkier. 
  
“...jag tror att modellen i slutändan leder till att vi får mer engagemang och delaktighet 

på lägre nivåer vilket var viktigt. Det här är din målsättning du har och levererar du 
enligt målen får du styra din del av verksamheten på ditt sätt...“ 

  
4.2.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Med anledning av de lönsamhetsproblem företaget tillsammans med de 
produktionsproblem och skadade affärsrelationer utgjordes den absolut största påverkan 
för adoptionen av de rationella och effektiva faktorerna. Även de psykodynamiska 
faktorerna var utmärkande med anledning av den osäkerhet som beslutsfattare upplevde 
med anledning av den förtroendekris som fanns från koncernhåll. Denna utmynnade i att 
företaget tillsatte en ny vd. För att få kontroll över företagets processer började företaget 
fokusera på de interna funktionerna vilket medförde att det fanns en viss påverkan av de 
politiska faktorerna. Även faktorerna för härmande och trender utgjorde viss påverkan då 
företaget främst var intresserad av välkända styrmodeller de visste gav effekt.  
  
Faktorerna för kulturella-, retoriska och mode samt tvingande faktorerna utgjorde en låg 
påverkan för företagets adoptionsprocess. Den kulturella påverkan utgjordes av att 
företaget började arbeta utifrån en modell som den nye vd:n presenterade och etablerade 
i företaget. De övriga faktorerna som utgjorde svag påverkan var faktorerna om 
tvingande-, retoriska och trender.  
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Detta med anledning av att adoptionen inte grundade sig i tvång från varken interna eller 
externa parter, samt att företaget enbart i begränsad utsträckning tog hjälp av externa 
parter. Företagets adoption med dess påverkande faktorer illustreras i figur 2. 
  
  

 
  
Figur 2 Företag 2: Påverkande faktorer 

  
  
4.3 Företag 3: Det entreprenöriellt ledarledda dotterbolaget i en privat 
koncern  
  
4.3.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget är ett entreprenöriellt företagskoncept inom processindustrin med hållbar 
omvandling av restprodukter som företagsidé. Genom sin närhet till viktiga aktörer fanns 
de rätta förutsättningarna att upprätta anläggningen och som sedan produktionsstart haft 
en stark resultatutveckling. Ägarstrukturen representerar hela produktionskedjan med 
både leverantörer och kunder. De första åren kantades av effektivitetsproblem vilket var 
en följd av produktionsstörningarna. De första verksamhetsåren var det främsta fokus 
att få till en stabil produktion för att därefter börja fokusera på att bli effektivare. 
 
“...vi har haft produktionsproblem. Fokus de första åren var att nå en stabil produktion. 
Därefter började vi med översyn av hur vi arbetar, kan vi bli mer effektiv och hur styr vi 
verksamheten. Vi ville även dra nytta av de erfarenheter vi fått från uppstart till stabil 

produktion…” 
 

Processen inleddes då frågan väcktes om att det nu var läge att implementera ett 
kvalitetsledningssystem för att strukturera och förbättra arbetsprocesserna och därmed 
säkra kvaliteten inom företagets processer. Verksamhetssystemet hade efterfrågats av 
ledningen och framförallt från vd:n då det fanns behov att identifiera företagets alla 
processer och gränssnitten mellan dessa. Efterfrågan berodde framförallt på att det fanns 
ett intresse att kunna få mer information och bättre kontroll över verksamheten. 
 

“...önskemålet kom från vår ledningsgrupp, eller från vår vd i första hand. Tidigare 
kunde vi inte identifiera alla processer tillräckligt väl och gränssnitten mellan de olika 
processerna har inte alltid varit tydliga. Vilket ibland gjorde det svårt att sätta tryck på 
rätt fråga. Eftersom vi har miljötillstånd som vi måste säkerställa att vi följer upp och 

håller oss inom är det viktigt att kunna säkerställa processen...” 
  



		 32 

Det innebar även att det var svårt för ledningen att snabbt hitta och sätt tryck på rätt fråga 
i verksamheten. Efter att beslutet fattades var vd:n i kontakt med olika konsulter där en 
konsult slutligen anlitades med bakgrund från tillverkningsindustrin som hade stor 
erfarenhet från liknande implementeringar av kvalitetssystem som företaget var 
intresserade av. Vad som väckte företagets intresse att anlita konsulten var hans breda 
kunskap och tidigare erfarenheter som även medförde att företaget blev influerad av 
hans sätt att se på styrning. 
 
“...det började med att vår vd studerade hur andra företag arbetade, och även utbudet 
av konsulter då vi saknade den specifika kompetensen. Konsultens gedigna erfarenhet 

var det som fällde avgörandet att vi valde att arbeta med honom samtidigt som vi insåg 
att inget företag är det andra likt utan måste anpassas efter vår verksamhet. Konsulten 

vi anlitade är idag anställd hos oss…” 
 

Företaget har under adoptionen insett att denna form av verksamhetsstyrning kommer 
bidra till ett förändrat tanke- och arbetssätt som även kommer att generera många andra 
förbättringar inom företaget. Eftersom att de var medvetna om behovet var företaget 
öppna till en förändring. Implementeringen tilläts ta tid för att säkerställa ett bra 
slutresultat. De medarbetare som arbetar på en avdelning där delar av kvalitetssystemet 
hunnit påbörjats upplever förändringarna positivt. Detta då arbetet blivit mer strukturerat 
och de tydligt kan se vad som efterfrågas och förväntas av dem. En betydande anledning 
till varför medarbetarna upplever målen som tydliga är en väl genomförd förstudie och 
implementering, kombinera med fastställande av nyckeltal samt löpande uppföljning av 
dessa. Det har varit viktigt att hitta nyckeltal som driver mot fastställda mål. 
  
4.3.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Den största påverkan utgjordes av de rationella och effektiva faktorerna med anledning 
av att adoptionsprocessen var en reaktion på effektivitets- och produktionsproblem samt 
att beslutsfattarna efterfrågade stabilitet. Även faktorerna om retorik och mode utgjorde 
en stor påverkan med anledning av att företag anställde en konsult som hade stor 
betydelse för adoptionen. Eftersom att beslutsfattare la stor vikt vid konsultens erfarenhet 
med erfarenhet och specifika kompetens gav detta en hög påverkan.  
  
Faktorerna om tvingande-, härmande och trender utgjorde en viss påverkan med 
anledning av de stränga miljöregleringar som gjorde att beslutsfattare inom företaget 
efterfrågade struktur och bättre kontroll över företagets processer för att säkerställa att 
miljötillstånden efterföljdes som granskas av externa parter. I och med att företaget ville 
anpassa styrningen utifrån deras egna verksamhet undersökte företaget hur andra företag 
arbetade för att få en bred bild.  
 
De kulturella faktorerna utgjorde även den viss påverkan med anledning av att företaget 
hade en öppen inställning mot förändringen. De psykodynamiska faktorerna utgjorde viss 
påverkan, detta då beslutsfattare ville minska osäkerheten genom att få mer struktur.  
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Faktorer om politik utgjorde en liten påverkan då beslutsfattare ville skapa en 
funktionalitet med hjälp av styrmodellen för att därmed kunna sätta tryck på specifika 
frågor i verksamheten, däremot fanns det inget syfte att stärka enskilda individer eller 
grupper. I figur 3 presenteras tolkningen av faktorernas grad av påverkan.  
  
  

 
  
Figur 3 Företag 3: Påverkande faktorer 

  
  
4.4 Företag 4: Det ledarledda dotterbolag i en publik utländsk koncern 
  
4.4.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget är dotterbolaget i en stor utländsk koncern som är en produktionsenhet inom 
processindustrin där företagets framställningsprocessen löper från råvara till färdig 
produkt. Inom sitt verksamhetsområde är de störst på den europeiska marknaden och 
ingår i en stor utländsk koncern. Tidigare har företaget arbetat med andra typer av 
styrmodeller, däremot lyckades de aldrig paketera och få dem att hänga ihop. Innan lean 
introducerades hade företaget arbetat med balanserade styrkort som fortfarande fungerade 
lite darrigt. Framförallt fanns det inget genomgripande arbetssätt, vilket gjorde 
arbetssättet otydligt då målen inte alltid nådde ut i hela företaget. Beslutsfattare inom 
företaget ville därför hitta en styrmodell som kunde få företaget att arbeta 
sammanhängande och aggregerat mellan alla avdelningar. 
 

“...vi ville ha någonting som skulle ge oss stabilitet genom att arbeta med ständiga 
förbättringar…” 

  
I samband med finanskrisen skedde en stor omorganisation i företaget då det fanns en 
förtroendekris från koncernhåll som ansåg att företaget inte var tillräckligt effektivt. 
Bland företag i Sverige fanns i samband med finanskrisen en oro för vad som skulle 
kunna hända. Företaget var dock en av få som påverkades lite av finanskrisen. Koncernen 
var under denna period kritiska till enhetens, bland annat påpekade de att enheten inte 
producerade utifrån dess förmåga, och menade att effektiviteten behövde bli bättre.  
 
“...hösten 2008 stannade ju hela världen upp och funderade över om deras enheter var 
styrda tillräckligt bra, även om finanskrisen inte påverkade oss såg vi andra påverkas. I 

samband med finanskrisen fanns det en förtroendekris för den här enheten där vår 
effektivitet kritiserades. Dessutom uppfattades det inom enheten som att allting som var 
typiskt svenskt som någonting dåligt, och det är mycket som kan uppfattas som typiskt 

svensk för dem som kommer från mellan-europa…” 
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Detta medförde att företaget började eftersträva något stabilare som innehöll löpande 
förbättringar och som skulle leda till effektivitet och stabilitet. Initiativet till att leta efter 
en ny styrprocess kom i samband med ett vd-byte efter finanskrisen som hade både 
kunskap och erfarenhet från förbättringsarbete då vd:n arbetat med detta arbetssätt på 
andra enheter inom koncernen. I letandet kom beslutsfattarna i kontakt med lean genom 
ett omfattande nationellt program som kallas produktionslyftet som de tyckte lät 
attraktivt. 
 

“...processen inleddes genom att den icke-svenske vd:n började arbeta med 
förbättringsgrupper och strukturerat förbättringsarbete på företaget och började leta 

hur vi skulle göra här. Samt få ordning på det balanserade styrkortet, och det hade vd:n 
med sig från ett tidigare uppdrag, däremot det var aldrig tvingande från koncernen. Vi 
tittade på en del andra lösningar som företag i vår närhet hade, andra organisationer i 
företagets närhet hade ett stort lean-tänk och när vi slutligen fick höra talas om det här 

programmet tyckte vi det lät attraktivt…” 
  
Syftet med programmet är att höja konkurrenskraften och utvecklingsförmågan inom 
den svenska industrin. I samband med detta tittade de även på vilka styrmodeller och 
arbetssätt andra företag i närheten hade. Även dessa företag hade ett lean-tänk som de 
utvecklad genom konsulter. I och med beslutet att påbörja arbetet med lean fick de via 
programmet två coacher som arbetade tillsammans med företaget. Implementeringen var 
en lång process för att få ut det i hela företaget och få det att integrera med det befintliga 
systemet med balanserade styrkort. Ledningen var medvetet försiktiga med att använda 
alltför mycket ord och teorier för att inte skrämma medarbetarna eftersom att 
beslutsfattarna ville underlätta förståelsen för lean och få implementeringen att bättre 
passa ihop med företagskulturen. 
 

“...med hjälp av två coacher fick vi börja knåda i allt det vi redan hade, balanserade 
styrkort var fortfarande nytt och darrigt vid den tiden. Vi gjorde en stor genomgång och 

tittade på grundläggande värderingar inom organisationen. Vi har medvetet varit 
försiktiga med att använda mycket ord som är termer, framförallt alla japanska. Vi 

kände att det inte passar in här, vi bör kunna prata om sånt här med vanliga ord. Vi vill 
inte skrämma bort någon eftersom att vi verkligen har jobbat med hela företaget med 

detta…” 
  
Det krävdes därmed tid att successivt övertyga medarbetarna eftersom att alla skulle 
arbeta med det. Målet var därmed att försöka anpassa det efter den befintliga kulturen 
inom företaget. I slutet av implementeringen fick enheten slutligen bevis på att 
förtroendet från koncernen började komma tillbaka. Dels genom att de återigen fick en 
svensk vd samt att de belönades som den bästa enheten i koncernen.  
  
4.4.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Med anledning av den förtroendekris som fanns från koncernhåll vilket grundade sig 
delvis i att enheten inte producerade tillräckligt utgjorde därmed den största påverkan av 
de rationella och effektiva faktorerna. Tidigare försök att skapa stabilitet hade misslyckats 
då företaget inte lyckats paketera företagens olika styrformer tillräckligt väl. Faktorer 
inom psykodynamiska-, retorik och mode hade även dessa en hög påverkan då det fanns 
en oro i efter finanskrisen vilket resulterade i att företaget började undersöka olika 
konsulter och kom då i kontakt med produktionslyftet. Företagets vd utgjorde en viktig 
person för adoptionens uppkomst då det han vd:n som introducerade konceptet.  
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De politiska faktorerna utgjorde en viss påverkan eftersom att syftet med adoptionen 
delvis handlade om att skapa något övergripande för hela företaget som kunde integrera 
med företagets övriga system. Faktorerna om härmande och trender utgjorde en låg 
påverkan då företaget enbart i liten utsträckning studerade andra företags arbetssätt. Även 
de tvingande och kulturella faktorerna utgjorde låg påverkan för adoptionen. Detta med 
anledning av att beslutet om adoptionen inte kom från koncernhåll. Tolkningen av de 
olika faktorernas påverkan illustreras i figur 4.  
  
  

 
  
Figur 4 Företag 4: Påverkande faktorer  

  
 
4.5 Företag 5: Det gamla ägarledda privata moderbolaget 
  
4.5.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget är ett gammalt ägarlett familjeföretag som genom åren drivits oerhört 
entreprenöriellt. De senaste åren har företaget vuxit kraftigt på grund av ett antal förvärv 
som bidragit till att de idag är ett av de ledande företagen i sin bransch. Företaget har lidit 
av växtvärk som orsakats av att företaget haft en tydlig tillväxtstrategi medan styrningen 
av bolaget inte utvecklats i samma takt. Klent utvecklad styrning till följd av att fokus 
istället har legat på försäljningen och tillväxt. Trots fokus på försäljning har företaget inte 
visat tillfredsställande resultat på tio år. Deltagaren berättade att de svaga resultaten 
bortförklarades av enhetscheferna eftersom att de hävdade att maskinerna var felaktiga 
eller att det var en maskin för lite. Istället för att ha ett bättre samarbete mellan enheterna 
och tagit tag i det verkliga problemet och nyttja befintliga kranar inom företaget. 
 

“...tidigare hade vi en ganska klent utvecklad ekonomistyrning eftersom det har varit 
mycket entreprenör och mycket top-line diskussion, försäljning, försäljning, försäljning 

och tillväxt, tillväxt, tillväxt…” 
 

Nytillkomna ägare krävde till slut en förändring och menade att företaget behövde 
komma in i en ny fas med bland annat hårdare styrning. Behoven var många där 
lönsamhet var det främsta målet, samt även få struktur, kostnadsmedvetenhet och 
uppföljning. Adoptionen inleddes genom att undersöka företag utifrån best-practice för 
att ta lärdom. I samband med detta tog in en ny, extern vd utan känslomässiga band till 
företag, däremot hade den nye vd:n erfarenhet från branschen. 
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“...till sist satte ägarsidan ner foten att bolaget måste komma in i en ny fas och börja 
tjäna pengar, och det är väl därför det är ganska naturligt att det kommer in en ny 

extern vd med ett nytt tänk, då den gamla ledningen inte varit tillräckligt mottaglig då 
det var lokalt styrt. Resultatuppföljningen stannade ofta i ledningen och ledningen var 

restriktiva att släppa ut siffror och resultat ut i organisationen.” 
 

Den nye vd:n fick ett tydligt mandat att ingenting var heligt och var tydliga med att vd:n 
skulle få fullständigt stöd från styrelsen. Detta med anledning av att tidigare försök att 
styra upp företaget hade misslyckats, dels för att den gamla ledningen och ägarna inte var 
öppna för det och det saknades vilja eller förståelse att förändra sig. Den tidigare 
bristfälliga styrningen var informell och saknade långsiktighet, vilket gjorde det svårt för 
personalen då ägaren kunde utföra oplanerade inköp. Depåerna hade dessutom egna liv 
då det inte fanns någon aggregerad styrning. Därav insåg beslutsfattarna att det inte skulle 
gå att införa en förändring om den gamla ägaren och ledningen var kvar operativt i den 
dagliga driften. 
 

“...tidigare var vi inte riktigt nöjd och bestämde att nu måste vi bromsa upp och få en 
mer tydlig styrning, förändringen är tydligare än förut. Den gamla ägaren var ju tok-
entreprenör, det fanns ju inte ett moln på himlen för honom, om någonting går dåligt 

säger han att “ja nu är ingång, nu är vi nära”. Att styra honom med nyckeltal och börja 
med avkastningskrav somnar han ju, därför behövde vi få in ett nytt tänk…” 

“...problemet var framförallt ett top-line problem, klarade vi inte försäljningen 
förklarades detta med att det berodde på att vi haft en maskin för lite eller fel 

maskin…” 
 

Genom den nye vd:ns kunskap blev valet av styrmodell självklart och företaget nådde 
beslutet i och med att den nye vd:n presenterade en utvecklad mallstruktur av en tidigare 
använd modell. Eftersom att företaget tidigare drivits oerhört entreprenörsinriktat 
upplevde många en förbättring genom att företaget började drivas mer strukturerat efter 
införandet. Styrningen började snabbt sätta tydliga former. Fortfarande finns många 
diskussioner kvar mellan den gamla ägaren och hur företaget ska styras då känslobanden 
till familjeföretaget är starka.  
 

“...konceptet tog den nye vd:n med sig från tidigare uppdrag och gjorde om deras 
arbetssätt till ett som gick att applicera hos oss. Alla storföretag har sina egna 

modeller. Hur företag väljer att implementera beror ju på vart de befinner sig. Därför 
fanns inte behovet av externa parter…” 

  
4.5.2 Tolkning av påverkande faktorer 
  
Företagets främsta problem var att de alltid haft en otydlig styrning eftersom att företaget 
alltid varit top-line styrt. Företaget led av växtvärk vilket resulterade i att styrningen inte 
hängde med försäljnings- och tillväxtökningen. De rationella- och effektiva faktorerna 
utgjorde därmed stor påverkan då de nya ägarna ville lösa lönsamhetsproblemet. Faktorer 
inom kulturella-, härmande och trender hade även de stor påverkan, vilket kunde ses 
genom den negativa inställning den gamla ledaren hade till förändring. Företaget gick 
från ägarlett till ledarlett där den nye vd:n inte var begränsad till företagskulturen.  
 
 
Utan känslomässiga band kunde vd:n göra det som var nödvändigt för företaget. Detta 
gjorde att de tvingande faktorerna hade en viss påverkan och eftersom det var tidigare 
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erfarenheter och en modell vd:n tog med sig hade även härmande faktorer en stor 
påverkan.  
  
De psykodynamiska faktorerna hade en liten påverkan eftersom den gamla ägarens 
ledarstil indirekt föranledde en ostrukturerad styrning. Dock tonas detta ner av de nya 
ägarnas krav på förändring. De politiska faktorerna syntes av att den tidigare ägaren hade 
en stor makt och att den nya vd:ns styrmodell skulle skapa en funktionalitet genom att 
införa struktur och ett arbetssätt som passar företaget. Eftersom att företaget inte var i 
kontakt med konsulter eller andra externa parter var påverkan från faktorerna inom retorik 
och mode liten. I figur 5 illustreras tolkningen av företagets påverkande faktorer av 
adoptionen. 
  
  

 
  
Figur 5 Företag 5: Påverkande faktorer  

  
4.6 Företag 6: Det statliga ledarledda moderbolaget 
  
4.6.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget verkar inom en ytterst konkurrensutsatt bransch. Detta visar sig bland annat 
genom att konkurrenter har en helt annan kostnadsbild och att företaget har strängare 
lagkrav, bestämmelser och förväntningar att förhålla sig till i sitt hållbarhetsarbete. 
Företaget har hårda miljö- och energikrav som konkurrenter i andra delar av världen 
saknar i stor utsträckning, vidare har företaget ett betydligt större socialt ansvar för sin 
verksamhet. Detta menar deltagaren var och fortfarande är en stor utmaning vilket 
medförde att företaget behövde stärka sin konkurrenskraft. 
  
Detta försvåras av att företaget inte kan styra prissättningen av sina produkter som istället 
styrs av spotpriser på marknaden. Priset hade tidigare varit högt och kostnadsmassan 
växte sig onödigt stor i relation till priset. Deltagaren menar att företaget hade fastnat i 
gamla mönster och arbetssättet det medförde gjorde att utvecklingen stagnerade. När 
priset hastigt sjönk var företaget i stort behov av att genomföra stränga åtgärder för att 
minska kostnadsmassan och på grund av att företagets konkurrenter kunde konkurrera på 
helt andra kostnadsnivåer. Eftersom företaget inte kunde påverka marknadspriset 
fokuserade företaget på de saker de kunde påverka. 
  
Utgångspunkten var att lönsamheten behövde förbättras eftersom styrelsen hade hårda 
avkastningskrav. Det handlade om att bli mer kostnadseffektiva, att till rätt kostnader 
göra rätt saker och producera mer. Samtidigt fick företaget inte kringgå eller tumma på 
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de lagkrav, bestämmelser och förväntningar som fanns från myndigheter och samhället. 
Företaget hade tidigare försökt att arbeta med en rad olika styrmodeller som inte fått 
önskvärt genomslag. Produktivitetsproblemen kvarstod och företaget behövde nya 
arbetssätt för att komma på rätt bana. 
  

“...det är ju ägarna som beslutat att företaget ska producera det här för att tjäna 
pengar. Ägarna har lagt affärsstrategin för en viss avkastning för att höja resultatet till 
mindre en kostnad. Utifrån de lagkrav, bestämmelser och förväntningar företaget har 

på sig är det en utmaning…” 
  
Företaget behövde få kontroll på företagets processer och rutiner för att höja 
produktiviteten. En viktig del var att fokusera på arbetsmiljö och säkerhet, att arbetet 
skedde på ett säkert sätt. Främst ville företaget fokusera på och få kontroll över 
värdeflödet och processerna, för att öka kunskapen av förluster och utveckla 
verksamheten. Med minskad kontroll över individer och fokus på flöden och processer 
ville företaget även skapa delaktighet bland medarbetarna för att höja engagemanget. 
  
“Företaget behövde få kontroll på arbetsprocesser, rutiner och maskinutnyttjandet för 

att få kännedom om sina förluster och säkerhetsrisker. Det medför att vi inte gör oss illa 
och att vi gör rätt saker. Detta minskar kontrollen av individerna vilket tillsammans 

med ökad delaktighet kunde höja engagemanget.” 
  
Inför beslut om styrmodell genomfördes ett förarbete, detta gjorde att utvärderingen var 
relativt lång. Företaget ville införa något som verkligen passade företagets struktur. 
Företaget undersökte och benchmarkade andra framgångsrika företag och dess 
styrmodeller, bland annat i fordonsindustrin. Där företaget tidigt i adoptionsprocessen 
blev intresserade av hur branschen arbetade med förbättringar, detta medförde att 
beslutsfattare varit i kontakt med konsulter och universitet för att samarbeta och få hjälp. 
  

“Företaget deltog vid föreläsningar på universitet och samarbetade med konsulter. 
Ledningen hade varit och besökt andra lyckade företag, bland annat Scania i 

fordonsindustrin som de besökte ett flertal gånger. Det fanns även ett intresse hur 
Toyota arbetat med förbättringar och som har ett liknande huvudflöde och flera 

inflöden i produktionen som vi. Vi genomförde ett förarbete där flera styrmodeller 
utvärderades, det pågick i cirka 2 år.” 

  
4.6.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Företagets produktionsproblem utgjorde tillsammans med den hårda konkurrensen 
anledningen till adoptionen. Därav utgjorde de rationella och effektiva faktorerna den 
största påverkan tillsammans med de kulturella faktorerna. Detta då det fanns starka 
indikationer på företagskulturen agerade som ett hinder eftersom att de fastnat i gamla 
mönster och att det fanns en avsaknad av ett affärsmässigt tankesätt.  
  
En av anledningarna till att detta hinder uppstod var bland annat av anledning av den 
trygghet anställningen inom företaget innebar. Många har varit anställda över två 
årtionden vilket medfört att företaget fastnat i gamla rutiner. De tvingande faktorerna 
utgjorde en viss påverkan eftersom att det både finns interna och externa parter som har 
olika intressen i hur företaget agerar och drivs. Detta då företaget har många lagar och 
regleringar rörande miljön, samt hur de ska säkerställa att de arbetar hållbart. Faktorerna 
för de politiska samt härmande och trender utgjorde viss påverkan med anledning av att 
företaget eftersträvade bättre kontroll över dess processer och därmed kunna minska 
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kontrollen av individer. För att åstadkomma detta tog företaget till sig en välkänd modell 
och bearbetade den till sin egen.  
  
Eftersom att beslutsfattare påverkades av hårda avkastningskrav medförde detta en press 
och osäkerhet inför hur de skulle gå tillväga för att bli effektiva, trots detta uppfattades 
de psykodynamiska faktorerna ha haft en liten påverkan för adoptionen. Även faktorerna 
om retorisk och mode utgjorde en liten påverkan på adoptionen eftersom att företaget i 
en mindre utsträckning undersökte hur andra företag arbetade, samt att den kontakt de 
hade med konsulter och universitet inte var omfattande. I Figur 6 presenteras företagets 
adoption, vilket visar tolkningen av i vilken grad de olika faktorerna påverkade 
adoptionen. 
  
  

 
  
Figur 6 Företag 6: Påverkande faktorer  

  
4.7 Företag 7: Det familjeägda och ägarledda moderbolaget 
  
4.7.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Det väletablerade ägarledda familjeföretag inom tillverkningsbranschen hade förändrats 
det senaste decenniet av både förvärv och försäljningar. Tillväxten hade varit mycket hög 
vilket föranlett att företaget nu bildat en koncern. Det gamla ursprungliga företaget är 
fortfarande hjärtat och den så kallade kassakon jämfört till hela verksamheten. En tid 
tillbaka har företaget lidit av växtvärk till följd av den massiva tillväxten, styrningen hade 
inte alls hängt med i den kraftigt växande kostymen vilket hade skapat 
effektivitetsproblem. 
  
“...det här är ett behov som har vuxit fram, vi har haft den här klassiska växtvärken som 

vi insåg att vi måste göra något åt, vi behövde få ordning och reda och göra saker på 
ett bättre sätt rent generellt för att kunna ta nästa steg. Vilket vi nu startat genom att 
skapa den här nya koncerngruppen som bygger på modellen från det ursprungliga 

företaget som är hjärtat i verksamheten…” 
  
Det märktes på olika håll inom företaget att det behövde göras något då de hade fastnat i 
gamla mönster. Arbetarna kom in och gjorde det de kunde för att dra sitt strå till stacken. 
Behovet till förändring kan till viss del berott på att de hade börjat anställa mer utbildad 
personal anpassat för tjänsterna. Med en mer anpassad kompetens kan behovet 
synliggjorts och blivit tydligt. Ekonomichefen tillika deltagaren med akademisk 
bakgrund var tidigare controller på företaget påvisade bland annat att det måste ske en 
förändring. 
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“...Man kan väl säga att den gamla företagskulturen var en direkt orsak till att vi 
behövde någonting en ny styrning. Vi hade börjat anställa mer utbildat folk, innan 

rekryterades det mycket internt där vi ofta inte hade den teoretiska bakgrunden. Indirekt 
fanns det ju en påtryckning också, jag själv tryckte på för att det skulle bli förändringar 

och det fanns andra som också ville att det skulle bli förändringar...“ 
  
Den gedigna styrelsen har en stor erfarenhet, ledamöterna sitter i flertalet styrelser och 
har jobbat inom stora företag på ledande positioner. Det var egentligen aldrig tal om flera 
olika styrmodeller utan det var en som gällde, det var flera saker som pekade på en och 
samma styrmodell. Beslutsfattarna visste att arbetssättet behövde bli bättre och 
effektivare. Utifrån detta hade de kollat på andra företag och sett att detta var ett 
fungerande koncept. Styrelseledamöterna förespråkade modellen baserat på sin breda 
erfarenhet av tidigare och nuvarande engagemang, vilket även färgades av deras 
kontaktnät. 
  
“...Styrelsen har en bred kunskapsbas med höga positioner från stora företag och drivit 
stora företag själv, de har ett brett kontaktnät och en bred yta där de träffar på företag i 
olika branscher. Deras erfarenhet och folk runt dem och deras kontaktnät har gett viss 

insikt. Både dem och vi hade sett att det här styrformen har fungerat på andra 
företag...“ 

  
Beslutet av införandet låg som diskussion hos styrelsen och vd:n, det var alltså aldrig en 
formell utvärdering utan det var pågående diskussioner under en tid som ledde fram till 
beslutet. Styrmodellen var tänkt att fylla ett generellt behov, i första hand att få en bättre 
struktur i bolaget med effektiva flöden. Vilket innefattade en strävan efter att få ett bättre 
informationsflöde för att bli effektivare och mer produktiva, detta innebar förändrade 
interna processer och rutiner, ett annat arbetssätt för de anställda. Företaget hade även 
stora problem med den interna kommunikationen då anställda inte delade viktig 
information mellan varandra och områden. Beslutsfattare såg ett behov att öka flödet av 
information från de anställda. Det skulle således bli en önskvärd förändrad maktbalans 
mellan anställda till följd av att informationen flödar fritt. 
  

“...Vi behövde få personalen att göra rätt saker och även komma dem närmare. 
Informationen var en stor brist på alla nivåer. Vi gav nästan bara information när det 
gick dåligt, vi behövde ge information kontinuerligt. Anställda blev tvungna att dela 

med sig av informationen, t.ex. en säljare som sitter på all information ska istället dela 
med sig.“ 

  
Deltagaren poängterar att styrmodellen inte infördes för att synas utåt mot intressenter. 
Dock var styrmodellen tänkt att fungera som ett slags indirekt försäljningsargument, 
dock inte genom att förespråka modellen i sig. Utan genom att de skulle bjuda in sina 
kunder och visa upp sitt arbetssätt, visa styrkan i deras processer och rutiner vilket 
förhoppningsvis skulle öka chanserna till ett samarbete. 
  

“...man kan väl säga att vi därmed kunde visa företagen hur vi jobbar, visa hur vår 
process går till och alltid ta hit kunder för att visa hur produktionen går till. Vi kan väl 

säga att vi visar upp vårt arbetssätt som i grunden är styrmodellen...“ 
  
Deltagaren berättar att företaget tidigt deltog i företagarnas utvecklingsprogram och 
senare i processen även produktionslyftet, där de jobbade internt och samarbetade med 
programmets konsulter och mot andra företag. Vidare menar deltagaren att de satsade 
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kanske lite för hårt i början på styrmodellen och nu i efterhand har de tonat ner det. Den 
hårda satsningen berodde på skyhöga förväntningar, utfallet levde dock inte riktigt upp 
till förväntningarna. Det ursprungliga bolaget har varit kärnan och fått leda vägen under 
årens gång efter att de hittat en fungerande struktur, vid anskaffningar av nya bolag har 
vi sedan använt samma mall och infört det på de nya bolagen. 
  
4.7.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Anledningen till adoptionen var att företaget haft en omfattande tillväxt de senaste åren, 
vilket hade medfört att styrningen inte höll jämna steg. Detta hade slutligen resulterat i 
effektivitetsproblem vilket indikerar på hög påverkan från rationella och effektiva 
faktorer. Beslutsfattare var medvetna om att den gamla företagskulturen förhindrade 
förändring eftersom de hade fastnat i gamla mönster, vilket utgjorde att de kulturella 
faktorerna hade hög påverkan. Detta påverkades även av att det rådde informationsbrist 
på flera olika nivåer inom företaget eftersom anställda inte delade information med 
varandra. Därmed skapades ojämna maktbalanser inom företag då enskilda individer satt 
på mer information, därav hade även de politiska faktorerna en hög påverkan.  
  
Faktorerna för härmande och trender utgjorde viss påverkan i och med att företaget 
studerade hur andra företag arbetade med styrformen och deras åsikter. Vilket påverkade 
att de själva tillslut adopterade den. För att få stöd under implementeringen tog företaget 
stöd från en konsult, vilket utgjorde en liten påverkan utifrån faktorerna om retorik och 
mode. De tvingande faktorerna och psykodynamiska faktorerna tolkades ha haft ingen 
påverkan under adoptionen. I figur 7 har företagets adoption tolkats utifrån faktorers grad 
av påverkan.  
  
  

 
  
Figur 7 Företag 7: Påverkande faktorer  

  
4.8 Företag 8: Det gamla ledarledda dotterbolaget i en börsnoterad koncern 
  
4.8.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget hade arbetat med en tidigare styrmodell under ett antal år vilken infördes av 
koncernen som tvingande för alla divisioner, däremot hade de inte fått det att fungera fullt 
ut. Problem hade åtgärdats i förbättringsprojekt men erfarenheterna och kunskaperna 
fördes inte vidare in i den dagliga verksamheten. Olika problem fortsatte därför att uppstå 
vilket var en förklaring till de väldiga produktionsproblem företaget drabbades av under 
två års tid innan de började arbeta med den nya styrmodellen. De kände ett behov av 
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något för att få en heltäckande styrning samt en tydligare struktur i förbättringsarbetet, 
däremot fanns  det en osäkerhet i hur de skulle angripa detta. 
  

“...styrmodellen infördes från koncernen för alla, vi kände att det räckte inte till. Vi 
behövde något mer då vi fortfarande hade problem, vi visste inte vad eller hur vi skulle 

göra. Något som gjorde att vi var tvungna att ta ett nytt tag kring detta var de stora 
produktionsbekymmer vi hade...“ 

  
Den huvudsakliga grunden till adoptionen av den nya styrmodellen menar deltagaren 
framförallt var ur ett konkurrensperspektiv. En påtryckande koncernledning ville ha 
bättre lönsamhet och högre resultat, dotterbolaget var väl medvetna om att de måste vara 
i framkant för att överleva på marknaden. Eftersom beslutsfattarna inte visste hur de 
skulle lösa sina produktionsproblem och bli effektivare tog de kontakt med en svensk 
managementfirma med kopplingar till Italien. Konsulten hade tidigare gjort arbeten där 
beslutsfattarna haft inblick, där de varit mycket nöjd med resultatet. Företaget kollade 
alltså inte själv på några passande styrmodeller eller vad andra företag hade först, utan 
förlitade sig på konsultens kunskaper och kompetens.  
  
“...alltså det är ju som ändå grunden, hur ska vi klara oss konkurrensmässigt. Vi måste 

vara i framkant för att nå upp till lönsamhetskraven. Vi tog därför kontakt med en 
konsult som vissa varit mycket nöjd med tidigare...“ 

  
Man förklarade de problem och bekymmer företaget hade för konsulten, där nyckelordet 
var ständig förbättring. Det fanns ett behov av att överföra kunskap och erfarenheter från 
förbättringsarbeten till den operativa styrningen genom att de efterföljs i den dagliga 
verksamheten. Företaget var övertygade om att de behövde ett nytt arbetssätt, där de 
förbättrar den interna kommunikationen och skapar en tvärfunktionalitet mellan interna 
enheter. Det låg även i företagets intresse att ett nytt arbetssätt skulle stödja arbetet med 
att uppfylla de tvingande iso-certifieringar. Det var även viktigt att prioriteringen av 
fördelningen av resurser numer skulle komma från analys och inte baseras på någons 
känsla av vad som är viktigt. Det efterfrågades ett strukturerat arbetssätt för de anställda, 
med tydligare rutiner skulle inte arbetet vara personberoende. 
  

“...vi kände att vi behövde ett nytt arbetssätt, en tvärfunktionalitet mellan 
underhållsenheten och driftenheten. Vi är ju alla involverade i arbetet att få 

ut  produkter till våra kunder och likadant att maskinerna fungerar, vi såg att vi måste 
förbättra kommunikationen. Ständig förbättring var viktigt och det är något som vi 

också ser i alla våra ISO-system, alltså kvalitetssystem som vi måste leva upp till. Sen 
är det en styrka att styrning analyserar fram gap, att vi kan se med siffror och bilder att 
här är våra förluster, här behöver vi fokusera, inte bara att någon har en känsla av att 

det här måste vi jobba med...“ 
  
Beslutet att införa modellen innefattade inte i hela företaget, utan körde under ett års tid 
en pilotstudie i en begränsad del av företaget. Under denna tid förändrades inte den 
tidigare styrningen. Referenskunder inom liknande branscher lämnades av konsulten. 
Företaget var och tittade på hur referensföretagen arbetade med samma styrmodell för 
att se vad införandet skulle kunna resultera i. 
  

“...vi anammade det inte direkt, under den här perioden körde vi en  
pilotstudie och tittade på hur andra företag arbetade som kommit mycket längre med 

samma koncept. Vi i ledningen sa inte ja till det direkt utan det blev en utvärdering och 
prova på innan beslutet togs att nu kör vi fullt ut ...“ 
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4.8.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Trots att företaget gjort försök att tidigare implementera olika styrformer hade de inte 
hittat något arbetssätt som var tillräckligt övergripande vilket slutligen resulterade i 
produktionsproblem. Detta innebar att de effektiva och rationella faktorerna hade en hög 
påverkan för adoptionen. Med anledning av att beslutsfattarna inte visste hur företagets 
problem skulle lösas tog de hjälp av en konsult som sedan tidigare hade inblick i företaget. 
Konsulten var en viktig del under hela processen och därav var det även hög påverkan 
inom faktorerna för retorik och mode.  
 
Under processen utgjorde de politiska och psykodynamiska faktorerna viss påverkan 
eftersom att beslutsfattare strävade att med hjälp av styrformen skapa bättre arbetssätt och 
rutiner. Faktorerna för härmande och trender-, tvingande och kulturella utgjorde en liten 
påverkan. Främst med anledning av att det adoptionen inte skedde under omständigheter 
som var framtvingande. I figur 8 visar tolkningen av företagets adoption och dess 
påverkande faktorer.  
  
 

 
  
Figur 8 Företag 8: Påverkande faktorer  

  
4.9 Företag 9: Det statliga ledarledda dotterbolaget 
  
4.9.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget har en över hundra år gammal historia och är idag en av Europas största inom 
sin bransch. Företaget har genom åren förändrats mycket och fortfarande finns mycket 
tradition och kultur kvar. Genom åren har företagets marknad varit trygg vilket gjort att 
företaget varit lönsamma och tjänat stora summor pengar. Detta medförde att företaget 
hade lågt kostnadsfokus då detta var motiverat. Efter att marknadspriserna sjönk kraftigt 
under 2000-talet hamnade företag tillslut i perioder där de ibland gick plus minus noll. 
  
Detta gjorde att beslutsfattare inom företaget insåg att det fanns ett behov att öka 
effektiviteten och att de var tvungna att se över sin kostnadsbild då kostnadsmassan ökat 
okontrollerat. Eftersom att framtiden plötsligt blivit mer oviss än tidigare ville de därför 
motverka osäkerheten då det fanns en risk att marknadspriset skulle sjunka ytterligare. 
Från att tidigare alltid ha varit kassakon inom koncernen började det komma krav från 
koncernhåll som krävde att företaget skulle se över kostnaderna och bli effektivare. 
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“...vi har alltid tyckt att det inte finns någon annan som gör det bättre än oss. Då vi 

började undersöka detta insåg vi att nja vi måste nog ändra på oss litegrann trots allt. 
Det är grunden till att vi såg att vi måste göra någonting. Vi behövde bli mer 

kostnadsmässigt effektiva genom att göra mer för mindre pengar genom att göra det på 
ett smartare sätt. Eftersom att vi tidiga alltid tjänat stora pengar började vi inse att vi 

kanske inte kommer göra det, sedan medförde dessa brister att vi fick mer och mer krav 
på oss från koncernen. Vi behövde förändra oss…” 

 
Inledningsvis utfördes en omvärldsbevakning av möjliga lösningar inom branscher med 
hög effektivitet eftersom ledningen var intresserad att härma dem som var bäst. 
Bilindustrins effektivitet intresserade företaget eftersom att de såg att lean var ett 
väletablerat och effektivt koncept inom den branschen. 
 

“...vi har tittat på vilka som är de mest effektiva företagen inom produktion, då är det 
bilföretagen vi studerat mest. Det har framförallt varit en fråga hur mycket vi ska lära 

av andra…” 
 

Trots de ekonomiska påtryckningar från koncernen var beslutet att införa lean ingen 
påtvingande åtgärd utan det var någonting företaget själva beslutade om. För att få in 
idéer och förslag externt tog företaget hjälp av ett japanskt konsultföretag, samtidigt 
som en av cheferna var aktiv i styrelsen för ett lean-nätverk med kopplingar till ett 
universitet. 
  
“...vi tog mycket hjälp utifrån i början, och då ville vi ha hjälp av de vi uppfattade som 

de bästa inom det här konceptet...” 
 

Attityden till lean bland de anställda var konservativ till en början. Dock fanns det 
eldsjälar inom företaget som tryckte på och bar projektet, vilket lyckades minska 
osäkerheten och stärka identiteten för implementeringen.    
 
“ vi har haft många som varit skeptiska till det här, de har inte riktigt sett eller förstått 
att det krävts en förändring. Därför är det tacksamt att vi har haft några eldsjälar som 

burit stora delar av arbetet…” 
  
4.9.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Företaget har under sin långa verksamma tid tjänat stora pengar, detta har  medfört att de 
omedvetet haft ett lågt kostnadsfokus. Detta resulterade i att när marknadspriserna sjönk 
under 2000-talet resulterade att företaget började gå plus minus noll under vissa perioder. 
Beslutsfattare inom företaget insåg att det fanns stora behov att se över det gamla 
tankesättet och arbetsmetoderna, vilket utgjorde att det fanns en hög påverkan bland de 
kulturella-, effektiva och rationella faktorerna. Företaget utförde en omvärldsbevakning 
och studerade hur andra företag arbetade.  
 
Målsättningen var att härma de mest effektiva branscherna, vilket visade att faktorerna 
inom härmande och trender utgjorde en viss påverkan tillsammans med de politiska 
faktorerna. Detta eftersom att det fanns enskilda individer som tog stort ansvar och 
skapade tryck under implementeringen. Däremot hade faktorerna inom de 
psykodynamiska-, retorik och mode låg påverkan. Trots att företaget arbetade med 
konsulter var detta inte det väsentliga vid implementeringen. Eftersom att beslutet inte 
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var påtvingad fanns det ingen påverkan från de tvingande faktorerna. De olika faktorernas 
påverkan för företagets adoption finns illustrerad i figur 9 nedan.  
  
  

 
  
Figur 9 Företag 9: Påverkande faktorer 

  
 
4.10 Företag 10: Det ledarledda moderbolaget i den breda koncernen 
  
4.10.1 Beskrivning och kartläggning av adoptionen 
  
Företaget är moderbolag i en koncern som erbjuder ett brett utbud av produkter och 
tjänster inom en mängd olika verksamhetsområden. Bakgrunden till adoptionen var att 
företaget under flera år vuxit snabbt och att både metodik och system var i stort behov av 
förändring för att kunna fortsätta utvecklas och möta marknadens krav. Dåvarande 
arbetsmetodik gällande framförallt projektredovisning gjorde det omöjligt att kunna 
uppfylla kraven på månadsbokslut, säkrare prognoser och förbättrad uppföljning. Detta 
gjorde att koncernen fick ta stora nedskrivningar på grund av felaktiga prognoser orsakat 
av bristfälligt arbetssätt. 
 
“...det var en riktig röra innan, ingen visste hur det egentligen gick och vilka delar som 

var lönsamma. Prognoserna kunde visa att ett projekten skulle redovisa ett stort 
plusresultat däremot visade det sig senare att det lika väl kunde vara ett stort 

minusresultat. Först hade vi bokslut var fjärde månad, eftersom många hävdade att det 
inte fungerade att göra månadsbokslut hos oss. Sen började vi med månadsbokslut även 

om det i början fanns stora osäkerheter och felkällor vilka vi inte hade räknat med. 
Säkerheten i rapporterna fanns helt enkelt inte…” 

  
Inom styrelsen och koncernledningen fanns en stor osäkerhet, det var nog ingen som 
förstod fullt ut hur illa det var. Det fanns därför ett behov och en vilja att få bättre kontroll 
på företagets budget, prognoser och månatliga uppföljningar. Företaget behövde arbeta 
fram gemensamma rutiner, rapporter och nyckeltal och få alla enheter att tala samma 
språk. 
 

“... vi kände att det fanns ett behov att prata samma språk. Vi hade flera typer av 
resultatrapporter. En enhet hade en rapport och en annan hade en annan rapport. 

Någon sa att målet var 6%, frågan var bara på vilken nivå? TB1, TB2 eller TB3? Vi 
behövde prata samma språk inom hela koncernen…” 
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Det var inte förens den nuvarande vd:n kom in som det blev tydligt hur allvarligt det 
faktiskt var. Processen med att rensa i röran efter många år av kraftig tillväxt tog lång tid. 
När kvalitén på månadsboksluten var under kontroll påbörjade adoptionen där ett stort 
fokus riktades mot hur styrning och uppföljningen skulle integreras i den dagliga 
verksamheten. Eftersom att det fanns mycket osäkerhet gällande vad som skulle uppnås 
eftersträvades ett mer strukturerat arbetssätt med tydliga mål som skulle möjliggöra bättre 
kontroll. Olika styrmodeller undersöktes och jämfördes, ett flertal uppsatser lästes och 
studier av hur andra företag arbetade gjordes.  
 
“...det var många som sa att de inte hade koll, att de inte kunde följa alla processer och 

projekt. Det är ett allvarligt problem i ett såhär stort företag…” 
  
När beslutet landade i balanserade styrkort fanns en oro för hur de skulle implementeras 
och hur upplägget skulle vara för att få upp intresset för något som var påtvingat och som 
skulle gälla hela koncernen. En extern konsult anlitades för att få in värdefulla 
synpunkter utifrån. 
 
“...framförallt måste signalerna komma från styrelsen för att få igenom det i koncernen. 
Det måste vara enat ända högst uppifrån. Sedan tog vi hjälp av en konsult som var ett 
stort stöd i processen. Vi hade nog egentligen kompetensen själva däremot det var bra 

att ha någon som såg oss utifrån och hade ett annat perspektiv som vi kunde hänvisa till 
vid eventuella diskussioner. Vi insåg att många skulle jämföra våra nyckeltal och vår 

uppföljning med sina gamla arbetsplatser ”på det här företaget hade vi det såhär” och 
sen säger någon att ”på det här företag var det här viktigt”. Och det kunde varit helt 

vitt skilda saker…” 
  

Eftersom det fanns ett motstånd för den ekonomiska uppföljningen inleddes interna 
ekonomigenomgångar för att öka förståelsen och kunskapen. Det ökade ekonomiska 
fokuset i koncernledningen och att ledningen deltog aktivt i införandet gjorde att det nya 
arbetssättet godtogs bra. Ekonomichefen läste under processens gång läste en kurs där 
hen hade möjlighet att integrera med andra företag med liknande arbetssätt. Genom detta 
fick företaget mycket input från hur arbetet såg ut i andra organisationer. Det landade i 
att det balanserade styrkortet inspirerades från ett bolag med liknande verksamhet vars 
mallstruktur kopierades och utgjorde grunden för koncernens uppföljning. 
 

“...vi kollade mycket på andra bolag. Sen hade jag också flyt i att jag läste den här 
kursen och att det fanns många från andra bolag som arbetade med balanserade 

styrkort, vilket vi diskutera mycket. Det fanns ett flertal bolag som hade kommit längre 
än oss, och därmed fick vi mycket input från dem. Vi fick även ta del av ett av bolagens 
arbetssätt och mallstruktur. För oss var det jätteviktigt att få referenser från andra. Det 
blev väsentligt mycket enklare. Sen finns det mycket uppsatser som studenter har skrivit 

som var intressanta att ta lärdom från…” 
 

Adoptionen har slutligen lett till att mycket har förändrats positivt efter införandet. Trots 
höga förväntningar fanns en oro hur alla skulle stå upp för införandet och hur det skulle 
kommuniceras i koncernen. Det var tydligt i inledningsskedet hur viktigt ledarskapet var 
då hela koncernledningen arbetade oerhört mycket med detta och att det därmed fanns ett 
förtroende då de vågade lyfta viktiga åsikter. 
 
“...vi hade ekonomigenomgångar med verksamhetscheferna varje månad. Det var nog 
kanske nyckeln till att det blev godtaget bra. Det är svårt att implementera någonting 

som inte är förankrat hos alla, det gjorde vår ledning jättebra. Ledarskapet är och har 
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varit oerhört viktigt, vi har haft en tydlig ledare som verkligen gått in för det, det har 
betytt mest tror jag…” 

  
4.10.2 Tolkning av påverkande faktorer  
  
Företaget hade haft en snabb tillväxt under flera år vilket slutligen resulterade i att både 
arbetssätt och system inte utvecklades i samma takt. Det bristfälliga arbetssättet orsakade 
stora förluster för företaget eftersom att de arbetade både ineffektivt och inte kunde följa 
projekten. Därmed utgjorde de effektiva och rationella faktorerna en hög påverkan på 
adoptionen. Företagets ekonomichef kom i kontakt med andra företag med liknande 
arbetsmetoder och fick värdefull input. Det slutade med att de kopierade ett av dessa 
företags mallstruktur över arbetssättet, vilket utgjorde att faktorerna för härmande och 
trender hade en hög påverkan för adoptionen. 
  
Företaget tog i samband med beslutet in en konsult för att få in synpunkter utifrån, vilket 
medförde att det fanns viss påverkan från faktorerna inom retorik och mode. Deltagaren 
påpekar även att det var tack vare företagets nye vd som övriga beslutsfattare inom 
företaget förstod hur illa det var. Det fanns ett motstånd mot att företaget skulle förändras, 
för att öka förståelsen och kunskapen beslutade vd:n att det krävdes ekonomiska 
genomgångar för att möta detta hinder. Utan hans attityd och inställning hade det gamla 
arbetssättet kunnat fortgå mycket längre eftersom det fanns en osäkerhet hur problemen 
skulle lösas.  
 
Detta medförde att de psykodynamiska och kulturella faktorerna hade en viss påverkan. 
De politiska och tvingande faktorerna utgjorde en mindre påverkan då fokus inte skulle 
vara påtvingat, istället var fokus mer på att förmedla kunskapen och förståelsen för 
adoptionen. I figur 10 presenteras en tolkning av de olika faktorernas påverkan.   
  
  

 
  
Figur 10 Företag 10: Påverkande faktorer  
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4.11 Sammanfattande resultat 
  
Resultatet sammanfattas för att ge en överblick över resultatet och för att möjliggöra en 
fortsatt tolkning och diskussion. Resultatet visar att alla faktorer var vanligt 
förekommande i alla företagen. Det skilde sig dock i vilket utsträckning faktorerna 
påverkade individuellt, vilket medförde att det fanns vissa faktorer som hade större 
påverkan på vissa av företagens adoptioner. Detta går att utläsa i tabell 10 där det framgår 
vilken genomsnittlig påverkan faktorerna hade för alla företag i studien. 
  
Tabell 10  Genomsnitt av påverkande faktorer 

  

 
  
Tabell 10 visar de kategoriska faktorernas genomsnittliga grad av påverkan, från 0-3, på 
företagens adoptioner av styrmodeller. Det framgår att rationella och effektiva faktorer 
var den vanligaste påverkande faktorn. Följt av en relativt jämn påverkan av kulturella, 
politiska, härmande och retoriska faktorer. Psykodynamiska och tvingande faktorer 
påverkade företagens adoptioner i minst utsträckning. Utöver identifierade olikheter hur 
olika adoptionerna såg ut kunde vi dock tyda vissa likheter i materialet. Detta rörde 
gemensamma faktorer vilket påverkade företagens adoptioner på likartade sätt. Vid en 
sammanställning av resultatet där företagen grupperades efter attributen ledartyp, ägare 
och koncerntillhörighet kunde vi tyda vissa mönster vilket framgår i tabell 11.  
  
Tabell 11  Genomsnitt av påverkande faktorer inom olika attribut 

  

 
  
Tabell 11 visar att det tenderar till att finnas vissa likheter mellan olika företags attribut 
trots att adoptionerna såg så pass olika ut. Mellan ägarledda och ledarledda företag verkar 
det finnas skillnader i hur kulturella, politiska, psykodynamiska, härmande och retoriska 
faktorer påverkar adoptionerna.  
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Beroende på företagets ägarstruktur verkar det finnas anledning att tro att skillnader kring 
kulturella, psykodynamiska, härmande och retoriska faktorer existerar. Slutligen om 
företaget är ett dotterbolag eller ett moderbolag verkar utgöra skillnader på kulturella, 
psykodynamiska och retoriska faktorer. Enskilda faktorers påverkan på företagens 
adoptioner och identifierade mönster analyseras och diskuteras vidare i tolkning och 
diskussion. 
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5. TOLKNING OCH DISKUSSION 
 

I det avslutande kapitlet tolkas de sju olika faktorernas där fokus riktas speciellt in på 
betydelsefulla faktorer. Vidare tolkas faktorernas påverkan på adoptionerna kopplat till 
attributen ledartyp, koncernbolag och ägarstruktur. 

 
  
Utifrån det presenterade resultatet, i synnerhet beskrivningen och kartläggningen av 
företagens adoptioner går det att tyda en stor variation av företagens adoptioner. Det tycks 
således inte finnas någon ensidig beskrivning eller kartläggning som skulle kunna tänkas 
vara applicerbar för stora företag. I resultatet framgår det att företagen och dess 
omgivning liksom inblandade individer i stor utsträckning formar och sätter prägel på 
adoptionen. Med olika bakgrund och förutsättningar ter det sig naturligt att adoptionerna 
ser annorlunda ut från företag till företag. Resultaten från studien har därmed likheter med 
adoptioner av innovationer där Damanpour (1988) och Daft (1978) kunde se att 
adoptionen präglades av beslutfattarnas personligheter och om organisationen hade en 
centraliserad eller decentraliserad styrning. 
  
Om man ser till alla företags adoptioner i resultatet påverkade alla faktorer på ett eller 
annat sätt. Det var alltså ingen faktor som inte hade någon påverkan alls om man ser till 
helheten. Det var ovanligt att faktorerna inte hade någon påverkan alls, dock förekom det 
även att vi tolkade att en faktor inte hade haft någon påverkan i vissa specifika fall. 
Adoptionen präglades på så vis inte bara av några få faktorer som mycket av tidigare 
forskning fokuserat på. Utan adoptionerna påverkades av en helhet där åtskilliga faktorer 
i ett samspel bidrog till att adoptionen ägde rum.  
 
Resultaten talar alltså för att det sällan endast är en ensam faktor som påverkar 
adoptionen, vilket i kontrast med tidigare forskning visar en betydelse av det holistiska 
synsätt studien antagit. Studiens resultat stärker Sturdy’s (2004) kritiska resonemang att 
tidigare forskning möjligtvis har studerat adoptionen ur ett för smalt perspektiv. Dessa 
fynd ligger i linje med vad Daniel, Myers och Dixon (2012) föreslog i deras explorativa 
studie av fyra organisationer, att adoptioner mest troligen består av ett samspel av ett antal 
olika faktorer vilket inkluderar både rationella, emotionella och socialt betingade 
faktorer. 
 
Studiens resultat stärker därmed tidigare uppfattning att faktorer påverkar adoptionen 
genom ett samspel, hur dessa samspel i detalj skulle kunna tänkas se ut är dock inte 
kartlagt. Antydda samspel utgjordes av att det gick att utläsa tendenser av att vissa 
faktorer aktiverade andra faktorer. Med utgångspunkt i detta kan det vara möjligt att det 
föreligger något av en slags kedjereaktion mellan olika faktorer baserat på strukturella 
egenskaper. Detta tyder på att det kan finnas oupptäckta samband mellan olika specifika 
faktorers påverkan i företags adoptioner av styrmodeller. 
  
För att vidare analysera faktorer som skulle kunna ha särskild betydelse för adoptionerna 
krävs det att vi måste gå ner på djupet inom varje faktor. I kommande underavsnitt tolkas 
därav faktorerna var för sig. Detta i syfte att identifiera och analysera faktorer som verkar 
ha särskild betydelse för adoptionen av styrmodeller i stora företag, och om dessa faktorer 
kan ha en koppling till företagens strukturella attribut. 
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5.1 Rationella och effektiva faktorer 
  
Trots företagens skilda adoptionsprocesser visade resultatet att rationella faktorer, med 
högst genomsnittlig grad av påverkan på 2,92 av 3, var en gemensam faktor med stor 
påverkan till att adoptionen av styrmodellerna ägde rum. Detta skulle kunna bero på att 
individerna ville framstå som att de agerat rationellt, vilket medför att vi vill tolka just 
denna faktor lite försiktigare än övriga. Resultaten tyder på en överensstämmelse med 
March (2006) uppfattning, att rationella faktorer kan förklaras av att människan vill agera 
rationellt och att rationella tillvägagångssätt förväntas ge de bästa lösningarna på 
identifierade problem.  
  
En annan tolkning är att den starka påverkan som rationella faktorer verkar ha kan bero 
på att det är så pass vanligt med problem och kriser inom företag. Resultaten visar att 
företagen belyste att det hela grundade sig i ett konkurrensperspektiv. Vilket vi tror beror 
på den rådande konkurrensen som ökar till följd av globaliseringen. Detta har med stor 
förmodan att göra med att alla företag utgjordes av aktiebolag, vilka har som mål att 
vinstmaximera för att generera avkastning till sina ägare. Det går på så vis att tyda 
bakomliggande tendenser att legitimeringen till ägare påverkat adoptionen av 
styrmodeller eftersom företagens vilja är att lösa problemen för att öka sin 
konkurrenskraft. 
  
Dessa resultat kan förklaras av den nyinstitutionella teorin där man menar att en 
organisation erhåller legitimitet genom att deras handlingar överensstämmer med 
omgivningens förväntningar (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Företagen nyttjar alltså 
styrmodeller som ett hjälpmedel för att planera, nå mål, analysera eller sätta ramverk i 
syfte att stärka sin position på marknaden för att försöka säkra sin långsiktiga överlevnad 
(Daniel, Myers & Dixon, 2012).  
 
Resultatet tyder inte på några skillnader mellan ägarledda och ledarledda företag med 
hänsyn till rationella och effektiva faktorer. Detta kan bero på att möjliga skillnader är 
svåra att fånga upp och se. Vidare tror vi att det kan bero på att båda ledartyperna står 
inför samma utmaningar ur ett konkurrensperspektiv. Något vi dock antar står i kontraster 
är den avgörande orsaken till varför man agerar på ett visst sätt. Ledarledda antas handla 
ur en institutionell vinkel på grund av sitt anställningsförhållande medan ägarledda 
förmodas handla med personliga incitament för öka sin egen avkastning. Detta 
resonemang grundas i att resultaten visar att alla företag hade ett problem i grunden, vissa 
befann sig även i en kris, som de upplevde behövde åtgärdas. Detta kunde bestå av 
effektivitets-, produktions-, lönsamhets- eller styrningsproblem. Dessa tyder på att det i 
många fall fanns underliggande problem vilka initierade rationella faktorer. Det gick att 
tyda att problematiken kunde grundas i arbetssätt och funktionalitet, bestående av 
politiska faktorer.  
 
Företagens inställning och specifika individers personlighet utgjorde likaså problem, 
bestående av kulturella och psykodynamiska faktorer vilket tolkades utlösa rationella 
faktorer för att åtgärda problemen. Resultaten står sig med fallstudien Daniel, Myers och 
Dixon (2012) utförde, där alla fall identifierades ha rättfärdigats med rationella faktorer 
av deltagarna. Där våra observationer om att det föreligger ett möjligt samspel mellan 
vissa faktorer och rationella faktorer sticker ut. När företagen möttes av dessa problem 
och kriser försökte de lösa dessa på ett rationellt sätt och genom att hitta lösningar till sina 
problem. Vilket ligger i linje med Abrahamson (1991) och Rogers (1983) synsätt att 
företag kommer utvärdera och basera sitt val på vad som är mest rationellt och effektivt. 
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Resultatet visar en markant skillnad inom ägandeformer rörande vilka problem som kan 
ha varit mest bidragande till att de rationella och effektiva faktorerna påverkade 
adoptionen. Kostnadsmassorna inom de statligt ägda företagen hade blivit onödigt höga 
på grund av bristfällig kontroll. Detta anser vi ter sig underligt eftersom statliga företag 
är granskade av större grupper av intressenter, i synnerhet det svenska samhället på grund 
av att avkastningen går till statskassan.  
 
Dessa företag bör därmed utgöra ett stort intresse från hela den svenska befolkningen, 
vilket bör innebära att de söker legitimitet i större grad än andra ägarformer. Eftersom 
organisationer påverkas av sin omgivning genom att leva upp till de institutionella regler, 
normer och förväntningar som samhället har och agerar utifrån dessa för att erhålla 
legitimitet och acceptans (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-
Zetterqvist, 2009). Legitimitet menar vi bör erhållas genom att vara vinstdrivande på ett 
effektivt sätt, vilket de inte var baserat på kostnadsmassorna. Detta kan vara en senare 
förklaring till att de till slut blev tvungna att se över kostnaderna och bli mer effektiva. 
Vi kan dock tyda ett visst samspel med kulturella faktorer, vilket vi återkommer till under 
avsnitt 5.4. 
  
5.2 Psykodynamiska faktorer 
  
I resultatet identifierades att de psykodynamiska faktorerna var ett vanligt förekommande 
inslag, med en genomsnittlig grad av påverkan på 1,1 av 3, hade de en viss påverkan. Ur 
adoptionerna framgick det att det handlade om en osäkerhet hos ledare och beslutsfattare, 
detta då de inte visste hur de skulle agera eller vad de skulle göra åt situationen. Detta 
föranleder och bekräftar tidigare fynd att beslutsfattare strävar efter att hitta styrmodeller 
som ökar säkerheten och kontrollen (Daniel, Myers & Dixon, 2012; Gill & Whittle, 1992; 
Jackall, 1988).  
  
Adoptionernas påverkan av osäkerhet tror vi än en gång beror på den hårda konkurrensen, 
hårda avkastningskrav från ägare och att världen har blivit allt mer oförutsägbar. En 
inträffad incident på andra sidan jorden kan få konsekvenser dagen efter på motsatt sida 
av jorden. Ledare och beslutsfattare vill göra rätt för sig för att behålla förtroende men 
det är inte lätt när man inte vet vad som löser problemet, de försöker då agera rationellt. 
Det fanns således inga tecken på eller tendenser att adoptionerna påverkades av 
impulsivitet. De ville skapa trygghet och bygga förtroende genom logiska tankesätt vilket 
står i motsats till att Sturdy (2004) menade att psykodynamiska faktorer kunde drivas av 
impulsivitet. Eftersom det visat sig att det är vanligt att beslutsfattare vill vara först eller 
samtidigt som den övriga massan enligt (Daniel, Myers & Dixon, 2012).  
  
Det är inte omöjligt att det föreligger ett samspel mellan psykodynamiska samt mode och 
retoriska faktorer, eftersom det går att tyda skillnader baserat på företagens strukturella 
attribut. Båda faktorerna hade en större påverkan inom de specifika attributen ledarledda, 
publika och dotterbolag. Detta tror vi beror på att det finns vissa likheter mellan dessa 
attribut, publika företag tenderar att ledas av ledningar och noterade bolag består ofta av 
flera dotterbolag där endast ett moderbolag är ett skalbolag. Varför de psykodynamiska 
faktorerna inom dotterbolagen i relation till moderbolagen var vanligare tror vi kan bero 
på att dotterbolagen har fler beslutsfattare över sig i hierarkin. Detta skulle vidare förklara 
att dotterbolagens beslutsfattare upplever en större osäkerhet på grund av de tidigare 
nämnda avkastningskraven eftersom att de är närmare den operationella verksamheten. 
De skulle i så fall känna av den utsatta konkurrensen på ett helt annat sätt vilket kan skapa 
osäkerhet. Denna osäkerhet kan alltså ha kopplingar till mode och retoriska faktorer vilket 
diskuteras vidare under avsnitt 5.3. På grund av företagens sökande av legitimitet, att nå 
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upp till ägarnas krav, börjar de efterlikna varandra allt mer, vilket tyder på att detta 
möjliga samband kan förklaras av isomorfa krafter (Fredriksson & Pallas, 2011). En 
intressant observation i resultatet var att de statliga företagen med tendenser av 
okontrollerade kostnader stack ut bland de ledarledda företagen. De hade inte alls 
påverkats i lika stor utsträckning av de psykodynamiska faktorerna. Istället fanns 
antydningar att kulturella faktorer präglat adoptionen i betydligt större omfattning. Dessa 
nya observationer rörande de statliga företagen diskuteras tillsammans med tidigare funna 
observationer under avsnitt 5.4. 
  
5.3 Mode och retoriska faktorer 
  
Mode och retoriska faktorer hade en viss påverkan på företagens adoptioner, med en 
genomsnittlig påverkan på 1,22 av 3. Detta var något som förekom i större eller mindre 
omfattning i alla företag och strukturella grupper. Samarbeten med akademiker och 
universitet förekom i mindre utsträckning och det var främst genom nätverk och 
utvecklingsprogram för styrmodeller som faktorerna gjorde sig synbara. Att det var 
vanligare med konsulter i adoptionerna skulle kunna bero på att de är bra på att använda 
ett säljande språk med bra utstrålning för att skapa och väcka intresse för att etablera 
kontakter (Daniel, Myers & Dixon, 2012; Symon, 2008). Vid vidare reflektion har även 
dessa konsulter ett monetärt incitament att knyta kontakter och få kunder i jämförelse 
med akademiker som är anställda och förmodligen har ett större intresse i forskning och 
utveckling. 
  
Stor del av företagens beslutfattare hade en akademisk bakgrund vilket kunde utläsas i 
primärdata, detta antar vi präglar individens tankar, beslut och beteende än idag. Deras 
inställning och kunskap av styrmodeller har en gång i tiden fått ett fotfäste, detta kan leda 
till att senare i arbetslivet blir kontakten mot konsulten ett mer naturligt steg. Faktorernas 
påverkan skulle därmed i verkligheten kunna ha en större indirekt påverkan utan att det 
framkommer direkt i adoptionerna. På så sätt menar vi att möjligheten finns att den 
akademiska världens påverkare lämnat större avtryck även om det inte visade sig tydligt 
i adoptionerna. Detta eftersom beslutfattares beteende och särdrag är av en betydande 
faktor för adoptionsbenägenheten enligt Hambrick och Mason (1984). Tidigare studier 
har även visat att företagens adoptionsbeslut kan förklaras genom att beslutfattarnas 
adoptionsbenägenhet har påverkats av deras utbildningsnivå och typ av utbildning 
(Bantel & Jackson, 1989; Hambrick & Mason, 1984; Wiersema & Bantel 1992; Young 
et al,, 2001; Naranjo-Gil et al., 2009). 
  
I avsnitt 5.2 identifierades ett möjligt samband mellan psykodynamiska och de retoriska 
faktorerna vilket rörde attributen ledarledda, publika och dotterbolag. Detta samband tror 
vi djupare grundar sig i att ägare sätter stor press på ledningen med höga avkastningskrav. 
Detta leder till att ledningen känner sig pressad att leva upp till dessa krav och 
förväntningar vilket medför osäkerhet, till exempel hotet om att bli ersatt på grund av 
förlorat förtroende. Då är det inte omöjligt att ledningen på grund av sin osäkerhet 
kontaktar eller får kontakt med olika påverkare, konsulter, etcetera vilka har mer 
erfarenhet och kan hjälpa dem att få kontroll och känna sig trygga. Dessa kontakter 
utgjordes ofta av konsulter inkopplade i olika utvecklingsprogram för styrning. Detta har 
Abrahamson (1991) förklarat beror på att de agerar som aktiva påverkare och inspiratörer, 
vilket då påverkar företagens adoptioner. Denna tolkning stärks även av att Blumer 
(1969) menar att styrmodellernas popularitet inte styrs av företagens efterfråga utan av 
att externa organisationer skapar intresse genom att väcka uppmärksamhet och riktar 
medvetenhet till styrmodellerna.  
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5.4 Politiska faktorer 
  
I resultatet framgår att de politiska faktorerna hade en viss påverkan i företagens 
adoptioner av styrmodeller, med en genomsnittlig påverkan på 1,55 av 3. De politiska 
bidragande faktorerna till adoptionen av styrmodeller var framträdande på olika sätt.  
  
Vissa av företagen ville med hjälp av styrmodellen stärka de anställda, till exempel genom 
att minska den individuella kontrollen. Vi kunde inte tyda några personliga incitament till 
någon adoption av styrmodellerna. Inom vissa företag fanns det dock eldsjälar vilka brann 
för särskilda styrmodeller, däremot kunde vi inte tolka att någon adoption fick en stor 
påverkan av just detta. Att de ville lämna något slags avtryck var det alltså inte tal om 
utan det berodde på ett genuint intresse och tro på att styrmodellen var ett bra hjälpmedel. 
Detta står i kontrast till tidigare forskning som menar att adoptioner kan stärka personers 
position eller karriär, vilket innebär att styrmodellen inte alls medför någon förbättring 
för organisationen (Watson, 1994; Daniel, Myers & Dixon, 2012).  
 
Detta tyder på en förstärkning av de rationella faktorernas påverkan på adoptionerna, det 
kan dock tänkas att andra beslutsfattare vilka inte intervjuades kan ha haft personliga 
incitament som inte framkom av valda intervjudeltagares uppfattningar. Eftersom 
adoptionen kan ske för att säkra eller stärka makten hos enskilda individer av grupper 
(Sturdy, 2004). Det ter sig uppenbart att beslutsfattare med dessa incitament skulle 
försöka hålla det dolt. Detta är inte en orimlighet eftersom politiskt inflytande rörande 
innovationer kan uppstå på olika nivåer inom en organisation (Daniel, Myers & Dixon, 
2012). 
  
Funktionalitet var en specifik politisk faktor vilken stack ut och innefattade en mängd 
olika orsaker. Funktionalitetens påverkan grundades i att företagen hade problem med 
arbetssättet, de ville då åtgärda problemet genom styrmodellens funktionalitet. De 
underliggande orsakerna kunde vara att främja eller förbättra arbetsroller och processer, 
standardiserat arbete och kontrollera processer. Detta är i linje med tidigare forskning då 
styrmodeller adopteras för att skapa funktionalitet av orsaken att påverka arbetssätt 
bestående av processer och rutiner (Sturdy, 2004). 
  
Ägarledda företag var det enda strukturella attributet vilken särskilt präglades av politiska 
faktorer. Detta skulle kunna bero på att ägarledda företag drivits av samma ledare under 
en längre tid och att företagen därav kan ha bristande styrning. Denna reflektion är vi 
osäkra på, vi tror att det kanske även kan finnas en koppling till de kulturella faktorerna 
vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.5. 
  
5.5 Kulturella faktorer 
  
De kulturella faktorerna hade enligt resultatet en viss påverkan på adoptionerna, den 
genomsnittliga påverkan var på 1,77 av 3. Ett utmärkande drag hos företagen var 
företagskulturen. Denna påverkande faktor utspelade sig på två olika sätt, i en indirekt 
och en direkt mening. Indirekt syntes genom att företagen hamnat i gamla mönster och 
hade en motvillighet till förändring vilket Kotter (1995) menar blir ett hinder för adoption. 
Vår tolkning är att detta tillslut medförde att företagen oundvikligen var tvungna att 
tillslut genomgå förändring. Vilket troligen beror på att kulturen utgör den absoluta 
grunden för organisationers villighet och öppenhet till adoptioner (Hookana, 2008). 
  
Deltagarna belyste hur viktigt det var att få med sig de anställda för att de skulle kunna 
adoptera styrmodellen. Denna indirekta mening var mer utmärkande än den direkta 
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påverkan företagskulturen hade i vissa fall. Vilken präglades av öppenhet och 
välkomnande och förenklade adoptionen. Resultatet tyder alltså på att företagskulturen 
lade en stark grund för adoptionens möjligheter att genomföras. Vilket märktes genom 
att företagskulturen antingen motverkade eller främjade förändringar. Detta kan förklaras 
av att kulturen antingen agerar som ett hinder eller skapar möjligheter för adoption 
(Sturdy, 2004). Detta tyder på och bekräftar att företagskulturen har stor betydelse för 
organisationers förmåga och vilja att utvecklas (Daniel, Myers & Dixon, 2012; Ahmed, 
1998; Frohman, 1998; Jassawalla & Sashittal, 2002; Martins & Terblanche, 2003).  
  
I avsnitt 5.4 diskuterades möjligheten till ett samband mellan politiska och kulturella 
faktorer i ägarledda företag. Där diskussionen grundades på att ägarledda företag drivits 
av samma ledare under en lång tidsperiod. I synnerhet om det är ett familjegrundat företag 
som gått i generationer där det byggts upp en stark företagskultur (Kotter, 1995). Vi var 
osäkra hur pass mycket det hade att göra med bristande styrning. Eftersom det likväl kan 
bero på en inetsad företagskultur, varför kulturella faktorer inte påverkade i ledarledda 
företag skulle då kunna bero på att ledningen får antas förändras mer kontinuerligt av 
olika orsaker, antingen ersatta på grund av förlorat förtroende eller att ledarna tar nya 
uppdrag på andra positioner. 
  
Vidare gick det att tyda skillnader mellan publika jämfört med privata och statliga företag. 
Detta skulle likt i ledarledda företag kunna bero på en större omsättning av anställda och 
roller inom en publik koncern. Därmed förväntas inte att en företagskultur byggas upp på 
liknande sätt. Här görs även observationen att de tidigare företagen bland de ledarledda 
som stack ut var just dessa statliga företag med en inetsad företagskultur. Detta medför 
att ledarledda företag med privat eller publikt ägande skulle ha haft ett betydligt lägre 
genomsnitt vilket kan vara viktigt att poängtera. Det fanns även en tendens att 
moderbolags adoptioner påverkades i större grad av kulturella faktorer än dotterbolags. 
Detta skulle kunna bero på att moderbolag återigen som tidigare resonemang är skalbolag 
där en kultur kan sätta sig under en längre tid medan dotterbolag kan säljas och tillhöra 
olika moderbolag. 
 
Detta för oss in på återkopplingen från avsnitt 5.1 där det visade sig att de statliga 
företagen inte legitimerade sig i den utsträckning vi förväntade oss och det gick att antyda 
ett samspel till de kulturella faktorerna. Inom de statliga företagen utgjordes 
företagskulturen av en trygghet anställda kände av att arbeta statligt. Det kan tänkas att 
den känsla av trygghet som byggts upp inom kulturen hade förminskat drivkraften att 
prestera. Vi ställer oss då frågan varför man inte legitimerade sig till samhället genom att 
vara kostnadsmedvetna. Detta tror vi har att göra med att företagen själva utgör “staten” 
och att det möjligtvis kan röra institutionellt tvång, vidare diskussion förs i avsnitt 5.7.  
  
Resultatet visar att managementfirmor till viss del hade internationella anknytningar, i 
synnerhet till Japan och dess lean-kultur. Detta visar vilken kraft dagens 
informationsflöden har jämfört med för något decennium tillbaka (Røvik, 2008). Vidare 
var en framträdande faktor hur lokal kunskap kunde möjliggöra adoption av styrmodeller. 
Detta tog uttryck i att nytillsatta ledare introducerade en fungerande modell från tidigare 
erfarenheter. Detta visar hur kultur och lokal kunskap kan agera som bro och främja 
adoptionen (Sturdy, 2004) av en styrmodell. 
  
5.6 Härmande- och trendfaktorer 
  
I resultatet identifierades att härmande- och trendfaktorer påverkade till viss del, med en 
genomsnittlig grad av påverkan på 1,5 av 3. Det var vanligt förekommande att företagen 
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både hade tittat på hur andra företag gjorde och baserade adoptionen på individers tidigare 
erfarenheter. Detta kan möjligtvis förklara nyttjandet av konsulter, genom konsulterna 
fick många företag tillgång till referenskunder. Genom företagsbesök kunde de se hur 
styrmodellen fungerade i praktiken och ta del av deras erfarenheter och kunskaper vilket 
påverkade utvärderingen om företagen skulle adoptera styrmodellen eller inte. Vilket kan 
förklaras av att viljan att adoptera en styrmodell påverkas av andra företags kunskaper 
och erfarenheter av en viss styrmodell (Sturdy, 2004). 
  
För de privata och statliga företagen var det utmärkande att adoptionerna haft starka 
inslag av trender och härmande. Avsaknaden inom publika koncerner kan bero på att de 
har ett större samarbete och att styrningen kan vara mer centraliserad. Observationen 
grundas i att alla publika bolag utgjordes av dotterbolag i noterade koncerner. Detta skulle 
kunna motsatsvis innebära att de privata och statliga bolagen har mer decentraliserad 
styrning (eller utgör moderbolag) och kan därför inhämta inspiration för att leda 
företagen.  
  
Det var tydligt att fordonsindustrin var välomtalad, Toyota som förebild och Scania var 
en vanlig samarbetspartners eller referenskund. Detta påminner om att adoptioner kan 
anta ett härmande beteende vilket tenderar att göra företag mer lika, utan att göra dem 
mer effektiva (DiMaggio & Powel, 1983). Styrmodellernas effekt  har dock inte 
undersökts då det inte var ett syfte i studien. Vid reflektion kring detta baserat på vad 
deltagarna förmedlat finns det inga tecken på att adoptionerna skulle bero på sökandet av 
legitimitet, utan det handlade om inspiration från fordonsindustrin vilket grundas i deras 
framgångar och höga effektivitet. Det tolkar vi beror på att styrmodellerna tolkats ha 
effekt.  
 
Här tror vi dock konsulterna spelar en avgörande roll som marknadsför just bilbranschen, 
retorik och härmande faktorer tolkar vi därmed ha ett visst samspel, eftersom de går hand 
i hand. Detta står dock i kontrast till tidigare studier som menar att företag är mer benägna 
att adoptera styrmodeller som ger legitimitet än dess effekt (Meyer & Rowan, 1977). 
Dock kan det finnas en popularitet kring modeller som gör att företag blir intresserade av 
vissa styrmodeller, vilket fordonsindustrin skulle kunna vara ett exempel på. Eftersom ju 
större antalet vilka adopterar en styrmodell medför att andra kan känna sig tvingade att 
också adoptera styrmodellen (Abrahamsson & Rosenkopf, 1993). 
  
5.7 Tvingande faktorer 
  
De tvingande faktorernas påverkan hade en liten påverkan i företagens adoptioner, med 
lägst genomsnittlig grad av påverkan på 0,59 av 3. Till vår förvåning fanns inget mönster 
av tvingande faktorer mellan dotterbolag och moderbolag. Vi hade en uppfattning att 
många moderbolag bestämmer för hela koncernen att en styrmodell ska införas. Att det 
inte verkar föreligga ett samband mellan tvingande faktorer och koncernförhållande 
skulle kunna bero på en decentraliserad styrning i just dessa fall. En annan tänkbar 
förklaring är att det är allt vanligare med decentraliserad styrning idag, för att låta de som 
är närmast situationen med mer kunskap fatta besluten. 
  
Dock förekom influenser av olika slags påtryckningar från både interna och externa 
parter, vilket är vanligt förekommande i tidigare studier (Abrahamsson, 1991; Caroll, 
Delacoix & Goodstein, 1988; DiMaggio, 1987). Påtryckningarna grundades internt till 
störst del av att det måste ske en förändring. Från externt håll handlade det om att få ett 
styrmedel som underlättade att man följer lagar och regler karaktäriserade av sociala och 
miljöaspekter. Externa påtryckningar var därmed inte konkreta på det vis att det pekade 
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ut en specifik styrmodell. I 5.5 gjordes observationen att de statliga företagen inte 
legitimerade sig mot samhället. Det skulle kunna tänkas bero på att statliga företag utsätts 
för så pass många institutionella krav och förväntningar. Att vara kostnadsmedvetna för 
att få legitimitet anser vi inte som ett tvingande krav utan en tvingande förväntning att 
efterlikna andra effektivare företag. Dock anser vi att de hade institutionella tvingande 
krav och förväntningar att efterfölja, de hade strikta miljöregleringar och lagkrav vilket 
var tvång att efterleva. Det kan alltså tänkas vara så att de statliga företagen prioriterade 
de tvingande kraven före förväntningar. Eftersom de är “staten” själva blir det oundvikligt 
att efterleva krav före förväntningar. Frågan är dock om de inte hade kunnat göra både 
och… Här finns en överensstämmelse med tidigare studier där det visat sig att externa 
påtryckningar kan utgöras av politiska beslut, lagar och bestämmelser (Davila & Foster, 
2005).  
  
De allt vanligt förekommande avkastningskraven utgör en institutionell tvingande 
påtryckning. I det anställningsförhållande som råder är ett av kraven till ledningen att 
leverera en viss avkastning. Denna externa påtryckning visade sig skapa osäkerhet vilket 
tyder på att det kan finnas ett samspel till psykodynamiska faktorer. I ett specifikt fall 
utförde nytillkomna ägare ett krav på verklig förändring genom att byta ut vd:n. Detta är 
i linje med tidigare studier där riskkapitalister kan utöva institutionella påtryckningar 
(Davila & Foster, 2005). Vd:n hade med sig en styrmodell och införde en omarbetad 
version av den, det blev således tvingande för företaget.  
 
Detta visade sig även i två andra fall, nya ledare rekryterades och genom sin mandat 
införde styrmodeller vilka blev tvingande för företagen. Detta tolkar vi genomfördes för 
att legitimera sig mot ägare och visa att man gjorde det man kunde för att komma till rätta 
med problemen, ett sätt att visa att ledarna vill möta deras förväntningar. Detta beror på 
att organisationers adoption kan grundas på att institutionella normer och förväntningar 
vilka finns i organisationens omvärld kan ha tvingande påverkningar (Sturdy, 2004). 
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6. SLUTSATSER 
 

I följande kapitel besvaras studiens forskningsfrågor, detta följs upp av studiens 
implikationer. Avslutningsvis behandlas begränsningar med studien och avslutningsvis 
ges förslag på vidare forskning. 

 
 
6.1 Studiens slutsatser 
  
Efter studiens genomförande är det tydligt att företagens adoptioner var olika till sin natur. 
Detta är dock inte förvånande eftersom att de påverkande faktorerna kan karaktäriseras 
av individuella-, organisationella-, och omvärldsaspekter och att det finns oändliga 
möjliga kombinationer av dessa faktorer. Detta skapar olika förutsättningar för olika 
företag och bidrar till att deras adoptioner av styrmodeller kommer anta olika former. 
Med det holistiska synsättet kunde ett större antal faktorers påverkan studeras i kontrast 
till vad tidigare forskning riktat in sig på. Den breda ansatsen medförde en större variation 
av olika kombinationer av faktorer, på så sätt kunde studien undersöka vilka faktorer som 
kan ligga bakom adoptionen av styrmodeller i olika stora företag. Beskrivningen och 
kartläggningen av företagens adoptioner påvisar att alla faktorer kunde identifieras bland 
de stora företagen och att inga nya övergripande faktorer kunde identifieras. Detta medför 
att studiens slutsats kopplat till den första forskningsfrågan är att det mesta talar för att 
alla faktorer från de sju kategorierna kan ligga bakom adoptionen av styrmodeller i stora 
företag. 
 
Vid identifieringen av påverkande faktorer i företagens adoptioner av styrmodeller 
framgick ämnets komplexitet. Genom att vidare analysera om dessa identifierade faktorer 
kan ha en särskild betydelse i företagens adoptioner av styrmodeller kan studien 
undersöka hur faktorer kan påverka olika stora företags adoptioner av styrmodeller. 
Genom att tolka faktorernas grad av påverkan på adoptionen, ger studien indikationer på 
att faktorernas grad av påverkan var beroende av dess individuella-, organisationella- och 
omvärldsaspekter. En faktor dominerar med störst grad av påverkan och det är de 
rationella och effektiva faktorerna. Vid en utförligare reflektion i kontrast till den i 
diskussionen tror vi det beror på att det är faktorer kopplat till själva motivet i alla företag. 
Vid hushållandet av företagets resurser oavsett ändamål stöter man på problem, det är 
oundvikligt, där konkurrensen förmodligen är den största enskilda förklaringen. Detta tror 
vi medför att dessa rationella och effektiva faktorer kan ta uttryck på fler sätt och får det 
största fokuset. Övriga faktorer är inte lika framträdande i någon jämn grad och får inte 
lika stor generell grad av påverkan. Detta gör att det finns antydningar om att det kan 
föreligga underliggande samspel mellan vissa faktorer och att dessa samspel är kopplade 
till företagens strukturella attribut. Studiens slutsats kopplat till den andra 
forskningsfrågans första del är därmed att det inte finns ett entydigt svar på hur faktorerna 
kan påverka stora företags adoptioner. 
 
I tolkningen av faktorernas påverkan går det att antyda vissa mönster av faktorer kopplat 
till olika strukturella attribut. Studiens slutsats kopplat till den andra forskningsfrågans 
andra del är att det kan finnas möjliga kopplingar till företagens strukturer. Genom 
identifiering av hur möjliga kopplingar till företagens strukturer skulle kunna tänkas 
existera utvecklar studien hypoteser rörande dessa fynd kopplat till de strukturella 
attributen ledartyp, ägare och koncerntillhörighet baserat på möjliga mönster som 
identifierades i tolkning och diskussion. 
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Inom ledartyp finns antydningar till att kulturella och politiska faktorer kan ha en större 
påverkan på adoptionen i ägarledda företags jämfört med ledarledda. Detta motiveras av 
att ägarledda företag ofta drivits av samma ägare under en lång tidsperiod och att det på 
så vis byggts upp en stark kultur med ett sitt eget sätt att styra. Dessa ägare karaktäriseras 
av entreprenörer och ”doers” vilket gör att styrningen kan bli otydlig och medför att 
politiska faktorer får en stor grad av påverkan vid en adoption av en styrmodell. Detta 
kan formuleras med hypotesen, h1: kulturella och politiska faktorer har en större 
påverkan på adoptionen av styrmodeller i ägarledda företag jämfört med ledarledda. 
Vidare finns ytterligare antydningar om mönster som tyder på att psykodynamiska och 
retoriska faktorer kan ha en större påverkan på adoptionen i ledarledda företag jämför 
med ägarledda. Detta kan bero på att ledare inom upplever större osäkerhet till följd av 
uttalade avkastningskrav och det anställningsförhållande de är i jämförelse med ett 
ägarlett företag där ägaren själv sätter avkastningskravet. Detta förhållande av förtroende 
som ledare försöker upprätthålla kan vidare förklara en användning av konsulter för att 
öka lönsamheten. Detta kan formuleras med hypotesen, h2: psykodynamiska och 
retoriska faktorer har en större påverkan på adoptionen i ledarledda företag jämfört med 
ägarledda. 
  
För ägartyp finns också antydningar om att kulturella och politiska faktorer kan ha en 
större påverkan på adoptionen dock för privata och statliga företag jämfört med publika. 
Detta kan motiveras av att det likt inom ledarledda företag, i kontrast till ägarledda som 
drivs av samma person, är en större omsättning av anställda och på roller inom en publik 
koncern än i privata och statliga. På så sätt kan man förvänta sig att en företagskultur inte 
byggs upp på liknande sätt. Privata företag som med det antagandet är mer vana vid 
förändring kommer vara mer öppna för nya förändringar vilket bidrar till att kulturella 
faktorer kan få en stor grad av påverkan. Med en öppenhet till förändring och större 
omsättning på individer öppnar upp för större nätverk och fler informationskanaler vilket 
gör att härmade faktorer samtidigt kan få en stor påverkan. Detta kan formuleras med 
hypotesen, h3: kulturella och härmande faktorer har en större påverkan på adoptionen i 
privata och statliga företag jämfört med publika. Även här finns antydningar av att 
psykodynamiska och retoriska faktorer kan ha en större påverkan på adoption i publika 
företag jämfört med privata och statliga. Detta kan motiveras av att det finns vissa likheter 
mellan publika företag och ledarledda företag, publika företag tenderar att styras av en 
utsatt ledning och vidare följer tidigare resonemang. Detta kan formuleras med 
hypotesen, h4: psykodynamiska och retoriska faktorer har en större påverkan på 
adoptionen i publika företag jämfört med privata och statliga. 
  
Inom företagens koncerntillhörighet finns även antydningar om mönster återigen mellan 
de psykodynamiska och retoriska faktorerna. Detta motiveras av den tidigare nämnda 
likheten mellan publika, ledarledda och dotterbolag. Publika bolag tenderar att ha en 
utsatt ledning och många dotterbolag ingår i noterade koncerner där moderbolaget endast 
är ett skalbolag som styr över alla dotterbolag. I dessa dotterbolag har man då fler 
beslutsfattare över sig i hierarkin och kan då uppleva tidigare nämnd osäkerhet. Sitt sätt 
att styra verksamheten präglas av uppsatta avkastningskrav vilket gör att nyttjandet av 
konsulter ökar för att maximera lönsamheten. Detta kan formuleras med hypotesen, h5: 
psykodynamiska och retoriska faktorer har en större påverkan dotterbolags adoptioner 
av styrmodeller jämfört med moderbolag. Vidare finns ett sista mönster, vilket avser 
kulturella faktorer påverkar mer moderbolags adoptioner jämfört med dotterbolag. Detta 
skulle kunna bero på att moderbolag återigen som tidigare resonemang är skalbolag där 
en kultur kan sätta sig under en längre tid medan dotterbolag kan säljas och tillhöra olika 
moderbolag. Detta kan formuleras med hypotesen, h6: kulturella faktorer har en större 
påverkan i moderbolags adoptioner jämfört med dotterbolags. 
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6.2 Studiens implikationer 
  
6.2.1 Studiens teoretiska implikationer 
  
Studiens holistiska synsätt medför att styrmodeller har kunnat studeras ur ett relativt nytt 
originellt perspektiv i kontrast till tidigare forskning. En större variation av faktorer 
möjliggör undersökningen av fler olikheter mellan företag i jämförelse med att studera 
enskilda faktorer. Att studera enskilda faktorer blir i en mening att studera isolerade 
faktorer, vilket kan anses motsägelsefullt i inom detta komplexa ämne. Här menar vi att 
kunskap om varför faktorn påverkar kan missas om man studerar isolerade faktorer. Detta 
eftersom det kan tänkas finnas vissa samband mellan faktorers påverkan i adoptioner. 
Detta anser vi är något tidigare forskning frångått där vår studie bidrar till en ökad 
förståelse för de olika faktorerna. 
  
En tidigare studie har utförts med liknande teoretisk utgångspunkt, dock endast på fyra 
organisationer bestående av tre samhällsfunktioner. Detta medför att vår studie skapar en 
större förståelse för hur företags adoptioner påverkas av olika faktorer. Då det får anses 
utgöra en stor skillnad på vinstdrivande företag i kontrast till en polismyndighet, ett 
sjukhus och ett stadshus. Studiens bekräftande av tidigare studie avseende att alla faktorer 
tog uttryck på ett eller annat sätt ökar förståelsen för adoptionen av styrmodeller. Genom 
att undersöka vilka faktorer som verkar ha särskild betydelse bidrar studien till att 
identifiera möjliga samband mellan olika faktorer. Detta skulle kunna utgöra ett nytt fynd 
vilket innebär en möjlighet att utveckla en förståelse för om ett samspel mellan olika 
faktorer föreligger. Detta skulle kanske kunna göra ämnet mindre komplext, om kausala 
samband kan identifieras mellan olika faktorer kan det bli lättare att få en helhetsbild av 
fenomenet. Studiens teoretiska bidrag av de utvecklade hypoteserna anser vi utgör en bra 
grund till att börja studera om det föreligger någon kausalitet mellan faktorerna. 
  
6.2.2 Studiens praktiska implikationer 
  
Det var märkbart att deltagarna från studien inte reflekterat över användandet av 
styrmodeller i någon större mening, trots styrmodellernas oerhörda påverkan i företagen. 
Detta tror vi beror på det kunskapsgap som verkar råda inom ämnet, samt att deras 
informationskanaler rörande styrmodeller översvämmas av det massiva utbudet. Det 
finns information om styrmodeller i mängder i form av böcker, från konsulter vilka 
marknadsför koncepten, nätverk, utvecklingsprogram, etcetera. Det kan på så vis vara 
svårt för ledare att ta till sig all information om styrmodeller, vilket tidigare varit än 
svårare med fristående forskningsdiscipliner. Denna studie och de tidigare nämnda utgör 
därmed en grund för att kunna skapa en bättre förståelse för ledare och beslutsfattare kring 
adoptioner av styrmodeller. 
  
Med tanke på att styrmodeller används i så pass stor utsträckning av företag, anser vi att 
ledare och beslutsfattare behöver en större kunskap om hur adoptionen av styrmodeller 
kan påverkas. Eftersom det kontinuerligt utvecklas nya styrmodeller och existerande 
styrmodeller går i popularitetssvängningar utsätts ledare och beslutsfattare för 
påtryckningar och tar beslut om att införa eller intressera sig för vissa styrmodeller. 
Ständiga förändringar i världen kommer med största sannolikhet inte minska 
konkurrensen och osäkerheten i framtiden. De behöver då vara bättre rustade för att ta till 
sig styrmodeller av rätt anledningar. Studiens försök att hitta särskilda faktorer med 
betydelse lägger en grund för en ökad förståelse för beslutsfattare. Vidare kan de 
utvecklade hypoteserna indikera för beslutsfattare vilka faktorer som kan ha större 
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påverkan beroende på i vilket företag de verkar inom baserat på de strukturella attributen. 
Studien kan vara en bra grund för att öka beslutfattares kunskap och därmed skapa en 
större medvetenhet. På så vis har de bättre möjligheter att göra avvägningar vid val av 
styrmodeller vilket kan minska slöseri av resurser inom företagen. 
 
6.3 Begränsningar 
  
Studien resulterade i några få begränsningar vilka vi upptäckte under studiens 
genomförande. Framförallt upptäckte vi under intervjuerna att vissa faktorer blev svåra 
att komma in på djupet, framförallt de psykodynamiska faktorerna som behandlar den 
enskilde individens personlighet och kognitiva bas. Detta utgjorde främst av att det i en 
adoptionsprocess sällan endast är en individ inblandad. Med vår studie blev det en 
begränsning att fånga alla inblandade individers psykodynamiska faktorer i 
adoptionerna.   
  
En annan begränsning vi reflekterat över är att studien har en retrospektiv karaktär. Vilket 
innebär att adoptionen redan har inträffat. Vissa adoptioner av styrmodellerna skedde 
relativt nära i tiden medan andra hade tagit plats för några år sedan. Problemet med detta 
var att deltagaren hade svårt att minnas vissa detaljer, samt att vissa nyckelpersoner hade 
slutat eller gått i pension.  Därav kan viktiga aspekter och händelser ha påverkat resultatet 
av studien, vilket hade kunnat resultera i andra slutsatser. 
  
6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Studiens utgångspunkt i det holistiska synsättet lägger en bra grund för ämnet och har 
identifierat nya områden. Trots att denna studie var bredare än den tidigare fallstudien av 
fyra organisationer vore det önskvärt med en större studie vilken skulle kunna erhålla 
statistisk signifikans. Detta för att kunna med säkerhet påtala vilka faktorer som påverkar 
och få tydligare mönster kopplat till företags strukturella attribut. Detta skulle kunna 
göras med en enkätstudie där en stor mängd företag är respondenter, där man även kan 
täcka in flera bolag från en och samma koncern, både moderbolag och dotterbolag. En 
väl passande kombination till ovan föreslagna studie skulle vara att samtidigt testa denna 
studiens utvecklade hypoteser. 
 
Då senna studie utgick från att studera redan inträffade adoptioner av styrmodeller finns 
en begränsning avseende dess retrospektiska karaktär. Genom en longitudinell studie som 
följer adoptionsprocessen i nutid ökar möjligheten att fånga upp fler detaljer av händelser 
under processen. En longitudinell studie skulle även möjliggöra att dyka djupare inom 
samtliga faktorer då omfattningen av denna studie var i viss mån begränsad. 
  
Under sammanställningen av studiens resultat fanns det indikationer på att de olika 
faktorerna var mer framträdande under vissa faser av adoptionsprocessen. Studiens 
avslutande förslag till vidare forskning är att undersöka hur de olika faktorerna påverkar 
inom adoptionsprocessens olika faser. Vilket skulle kunna hjälpa i att kartlägga kausala 
samband mellan faktorer när man kan se specifika faktorer som sker vid specifika 
tidpunkter. 
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BILAGOR 
  
 
Bilaga 1: Mailutskick till potentiella deltagare 
  
Mailutskick intervjuer 
  
Hej, 
  
Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet 
med inriktning ekonomistyrning och har nu som avslutande moment i vår utbildning 
påbörjat examensarbetet. 
  
Vår studie syftar till att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar att företag tar till 
sig styrmodeller. Vi kontaktar er i hopp om ett deltagande i studien, vi är intresserade av 
att intervjua den eller de personerna på företaget som har varit inblandade eller delaktiga 
i adoptionsbeslut av en verksamhetsövergripande styrmodell. Intervjuerna förväntas pågå 
i ungefär 1 timme. 
  
Ert deltagande är avgörande för studiens genomförande, därav uppskattar vi er värdefulla 
tid ni förhoppningsvis kan ge. 
  
Vi vill vidare klargöra att både intervjupersoner och företaget kan hållas anonyma i 
studien om det önskas. Eftersom examensarbetet är en offentlig handling som 
allmänheten kan ta del av ger vi er denna möjlighet i hopp om att öka sannolikheten för 
ert deltagande. 
  
Stort tack på förhand! 
  
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Alexander Johnson och Malin Bodin Kristiansen 
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Bilaga 2: Informationsmail inför intervjun 
  
Information inför intervjun 
  
Tack för att ni vill medverka i vår studie om hur olika faktorer påverkar 
adoptionsprocessen av styrmodeller. För att ge er en tydligare bild av studien skickar vi 
ut denna information inför intervjun. 
  
Nedan följer kort information om intervjun: 

• Intervjun förväntas ta 1 timme och kommer spelas in för att kunna analyseras i 
efterhand. (Enbart vi kommer avlyssna det inspelade materialet.) 

• Både företaget och deltagare är anonyma i studien. 
• Innan publicering skickas en sammanställning av det material som kommer 

användas från intervjumaterial för verifiering och godkännande. 
• Vi kan komma att kontakta er i efterhand för att eventuellt komplettera viss 

information. 
  
Information om studien 
Följande underlag är för att få en mer detaljerad bild av vår studie och vart fokus kommer 
riktas. 
  
Adoption av styrmodeller 
Begreppet adoption syftar till att förklara varför företag tar till sig nya idéer eller koncept. 
  
Syftet är att undersöka hur adoptionen påverkades av olika faktorer i er adoption av den 
specifika verksamhetsövergripande styrmodellen. Studien kommer att ha utgångspunkt i 
några förutbestämda teman, däremot det viktigaste är att vi får din tolkning av vad som 
påverkade adoptionen. 
  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan, tack på förhand! 
  
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Alexander Johnson och Malin Bodin Kristiansen 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
  
Intervjuguide 
  
Del 1: Adoptionsprocessen 
  

• Vilken styrmodells adoptionsprocess är aktuell? 
• Hur länge sen skedde denna process? 
• I vilken fas anser du att ni befinner er i nu? 

  
Öppna frågor (dessa frågor följs upp med följdfrågor): 

• Hur gick adoptionen av styrmodellen till? 
o   Hur inhämtades information om olika styrmodeller? 
o   Hur kom det sig att styrmodellen blev aktuell? 
o   Hur kom ni i kontakt med styrmodellen? 
o   Hur många styrmodeller var aktuella och diskuterades? 
o   Hur utvärderades beslutet av att införa just denna styrmodell? 

  
• Varför uppkom ett behov av en styrmodell? 

  
• Hur såg förväntningarna ut på att införa styrmodellen? 

  
• Upplever du att det fanns interna eller externa påtryckningar i att ta till sig en 

styrmodell rent generellt samt just denna specifika styrmodell? 
  

• Hur såg samarbetet ut med externa parter rörande adoptionen (t.ex. 
managementfirmor, konsulter, akademiker, universitet, andra företag)? 

  
• Hur påverkad anser du att processen blev av att jämföra sig med andra företag? 

T.ex. mer lönsamma och att detta var anledningen till att ni tog efter en fungerande 
styrmodell? 
  

Stängda frågor (ställs vid behov om de inte täckts in i den öppna diskussionen för 
att stämma av alla kategorier av faktorer): 
  

• Vilket behov var styrmodellen tänkt att fylla? Var den tänkt att åtgärda något 
problem? 

• Fick ni någon rekommendation från någon om styrmodellen? 
  

• Deltog någon i seminarier/föreläsningar kring styrning innan eller under 
adoptionsprocessen. 

  
• Hur viktigt var det att den nya styrmodellen skulle synas utåt? Exempelvis till 

kunder, intressenter. 
  

• Hur såg företagets samarbete och engagemang ut under de två faserna av att ta till 
sig och sprida ny information mellan… 
… interna avdelningar? 
… interna roller/funktioner? 
… samarbetspartners? 
… andra dotterbolag? 
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• Hur anser du att beslutet att införa styrmodellen påverkades av… 
… kollegor på ledningsnivå?                
… kollegor på lägre nivåer? 
… högre chefer? 
… ägare/moderbolag? 
… andra parter? 
… lagar, regler, förordningar, policys? 

  
• Hur anser du att styrmodellen infördes som medel för att… 

… påverka och styra andra? 
… främja initiativtagarens karriär? 
… fylla en funktion? 
… ge status och/eller makt? 

  
• Upplever du att styrmodellen infördes för att… 

… minska ledningens osäkerhet eller öka deras kontroll? 
… stärka ledningens förtroende från anställda eller ägare? 
… bli mindre beroende av anställda? 
… övervaka och styra anställda? 

  
• Upplever du att det fanns några påtryckningar från anställda att införa en 

styrmodell? 
  
Del 2: Allmänt om deltagaren  
Deltagaren: 
  

• Vad är din arbetsroll? 
• Vad har du för tidigare erfarenhet av ekonomistyrning? 
• Hur länge har du jobbat på företaget? 
• Vad har du för utbildning? 
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Bilaga 4: Verifiering av intervjumaterial 
  
Godkännande av material baserat på tidigare intervju 
  
Hej, 
  
Vi vill först och främst tacka för ditt deltagande vid tidigare intervjutillfälle. 
  
Vi skickar nu detta mail till er där vi ger er möjlighet att läsa igenom och kommentera det 
material vi avser att använda oss av utifrån intervjun med er. Som vi tidigare nämnt 
kommer både ni som deltagare och företag att behandlas anonymt i undersökningen.  
  
I bifogat dokument finner du den text som presenterar företaget och adoptionsprocessen. 
Om ni anser att det finns någonting ni önskar ska förändras eller tas bort får ni gärna 
skriva en kommentar i dokumentet och markera gärna detta med röd text. Detta för att vi 
tydligt ska se vad ni avser ska ändras samt skriv gärna ett förslag till förändring.  
  
  
Med vänliga hälsningar,  
  
Alexander Johnson och Malin Bodin Kristiansen 


