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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de företag och respondenter som valt att medverka i denna 

studie. Tack för de utförliga svaren och trevliga bemötanden som verkligen tagit arbetet 

framåt. Att ha fått vara på plats hos företagen har verkligen varit både givande och 

motiverande. Ett särskilt tack till vår handledare Kerstin Nilsson som från start bidragit med 

stor hjälp och stöttning i arbetsprocessen. Även bisittare och opponenter har hjälpt oss med 

synpunkter på arbetet, vilket vi tackar för. 

 

Johan Lönnqvist Gustafsson 

Niclas Larsson 

  



Abstract 

 

Suppliers are faced with different demands and are forced to adapt accordingly. The purpose 

of this study is to examine how management control systems are designed in suppliers and 

how the design is affected by the company they supply. Throughout the study a view of 

management control systems as a package is applied. The selected method is qualitative 

based and interviews are preformed to gather the information. Results of the study shows that 

every aspect of the package is identified in the different companies.  Conclusion of the study 

is that two parts of the package, planning and cybernetic, is the most important for the 

companies studied and that the overall design is highly impacted by the company they 

supply. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden och problematiken inom området för 

verksamhetsstyrning. Kapitlet mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund  

De senaste åren har flertalet konflikter blossat upp mellan företag och deras 

underleverantörer. H&M hamnade i blåsväder när en av deras underleverantörer använde sig 

av barnarbete i produktionen (Randhawa Bergmark & Norbergh 2015). SAS var i konflikt 

med sina underleverantörer eftersom de ej använde sig av kollektivavtal (Johnsson 2016). 

Skandalerna har drabbat företagen hårt vilket lett till att en vilja att ställa krav och kontrollera 

sina underleverantörer vuxit fram. Ikea går så pass långt att de tystar vissa underleverantörer 

helt eftersom de vill kontrollera vilka som får prata med media (Edlund 2016). 

Underleverantörer hamnar i kläm och får rätta sig efter företaget de levererar till, där 

exempelvis betalningar från företagen de levererar till drar ut på tiden (Lindholm 2002). Sony 

Eriksson pressar sina underleverantörer genom att kräva lägre priser, men ingen 

underleverantör vågar uppge sitt namn i rädsla för att komma i onåd med mobiljätten 

(Fredmark 2008).  

 

Styrning i företag är vägen till att nå olika uppsatta mål för verksamheten. Dagens företag 

kontrollerar sina underleverantörer mer och mer som en del i att kunna nå sina uppsatta mål. 

Att styra en verksamhet sker genom olika system, Management Control Systems, MCS, för 

att kontrollera att arbetet befinner sig på rätt väg. 

”If all employees could always be relied on to do what is best for the 

organisation, there would be no need for MCS”  

(Merchant & Van der Stede 2007 se Malmi & Brown 2008, s. 289) 

 

Meningen med, och definitionen av MCS, är att styra de anställdas beteende (Merchant Van 

der Stede 2007 se Malmi & Brown 2008). Eftersom det är de anställda som ser till att saker 

sker i en organisation blir en styrning nödvändig för att inte riskera att de gör saker som 

organisationen inte vill, eller gör saker på fel sätt. En annan definitionen av MCS är att se 
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kontroll som medel till att nå målkongruens (Malmi & Brown 2008). Oavsett definition finns 

MCS till för att kontrollera och styra en verksamhet. 

 

MCS är ett begrepp som är svårt att definiera på grund av dess höga komplexitet (Malmi & 

Brown 2008). Kontexten ett företag befinner sig i, samt dess olika förhållanden är viktiga 

faktorer för hur verksamhetsstyrningen ser ut och skiljer sig mycket mellan olika företag 

(Malmi & Brown 2008). Synen på MCS kan skilja sig åt där systemen dels kan ses som en 

enhet, men också som flera fristående system. Det finns även olika syn på vilka system som 

ska klassas som ett MCS. De olika synsätten på MCS tillsammans med företagets kontext är 

tydliga faktorer på att MCS är ett komplext begrepp. 

 

MCS och dess definition utvecklas med tiden. Från att ha varit inriktad på formell och 

finansiellt styrning med syfte att underlätta vid beslutsfattande, har den på senare år 

utvecklats till en styrning med en bredare omfattning (Chenhall 2003). I och med en bredare 

omfattning, där exempelvis styrning mot kvalitet och av personal inkluderas, har även synen 

på systemen utvecklats. Malmi och Brown (2008) menar att det blir viktigt att se de olika 

systemen som en helhet istället för att se de som enskilda, oberoende system. Denna enhet av 

system kommer hädanefter att benämnas som ett paket, baserat på det engelska uttrycket the 

MCS-package. 

 

Företaget har en vilja att styra sina underleverantörer för att reducera risker (Pernot & 

Roodhooft 2014). Dels vill de kontrollera att underleverantörer inte förstör dess gemensamma 

mål att maximera produktionen till lägsta möjliga pris. De vill även reducera risken att 

underleverantören handlar opportunistiskt, ett beteende som kan missgynna företaget. Detta 

menar vi leder till att företag ställer höga krav på sina underleverantörer för att reducera 

risken. Kraven kan leda till att underleverantörerna behöver förändra sin verksamhetsstyrning 

vilket kan bli problematiskt eftersom de annars inte skulle välja det. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Forskare har länge försökt förklara vilken typ av styrning som är bäst lämpad i olika typer av 

företag och miljöer (Chenhall 2003). När företag agerar ensamt eller i samarbete med andra 

företag menar denna studie att det får konsekvenser för hur verksamhetsstyrningen utformas i 
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företaget. Exempelvis kan företag i ett nära samarbete behöva kompromissa och använda sig 

av system som de annars inte hade valt. Malmi och Brown (2008) beskriver att kontexten 

företagen verkar i kan komma att påverka utformningen av styrningen. Ifall det råder stor 

osäkerhet i kontexten kan det vara nödvändigt för företag att ta fram och använda sig mer av 

system med finansiell information för att få bättre informationsunderlag. En osäker kontext 

kan också kräva flexibla företag och system för att möta osäkerheten (Malmi & Brown 2008). 

Systemen kan vara ämnade att förstärka beteende hos personal och på sådant sätt säkerställa 

att rätt beslut tas (Malmi & Brown 2008). Detta visar att kontexten kan påverka utformningen 

av styrningen på olika sätt, och att det är en av anledningarna till de många försöken att 

förklara vilken styrning som är bäst lämpad i ett företag.  

 

För att vidare arbeta och bygga vidare på kunskapen om MCS som ett paket blir viktigt att 

först definiera styrningen och dess komponenter i paketet. Styrning har länge diskuterats att 

det bör ses som ett paket istället för fristående system (Otley 1980 se Otley 2016). Denna syn 

delas och utvecklas av flera forskare (Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008; Sandelin 2008). 

Studien delar denna syn på MCS, då uppfattningen är att styrsystem i ett företag är beroende 

av varandra. Därför blir det problematiskt att se systemen som fristående, något som även 

Malmi och Brown (2008) hävdar. 

 

I dagsläget är vetskapen relativt liten om hur MCS som ett paket är utformat inom 

organisationer (Malmi & Brown 2008). Då företag vill styra och kontrollera sina 

underleverantörer (Pernot & Roodhooft 2014), anser denna studie att det kan uppstå ett 

problem hos företaget som är underleverantör. Företaget som är underleverantör verkar i en 

egen miljö och har sin egen utformning av paketet, men då företaget de levererar till har krav 

kan underleverantören tvingas ändra utformningen av styrningen. Underleverantören kan dels 

påverkas av vilken kontext den verkar i, men också av kontrollen och de krav som ställs av 

företaget de levererar till. Denna påverkan kan bli problematisk i utformningen av det egna 

MCS-paketet. 

 

Ett MCS med dålig passform leder till en sämre prestation för företaget (Pernot & Roodhooft 

2014). I och med detta grundas problematiken kring underleverantörers verksamhetsstyrning. 

De kan tänkas behöva ändra sin egna verksamhetsstyrning på grund av det speciella 
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förhållandet underleverantör kontra huvudföretag. Att behöva hantera utformningen därefter 

kan tolkas som att MCS-paketet ej utformas på ett optimalt sätt för underleverantören. 

 

Tidigare forskning har fokuserat på synen på och innebörden av MCS. Evans och Tucker 

(2015) hävdar att empirisk forskning på MCS-paket fortfarande är otillräcklig.  

”However, in spite of these cautions and their implications for management 

control research, the ways in which control operates as a package is a topic 

that remains empirically underexplored.”  

   (Evans & Tucker 2015, s. 349) 

Otley (2016) är inne på samma spår men hävdar även för framtida forskning att det är viktigt 

att empiriskt studera MCS som ett paket snarare än enskilda system. 

“The ‘package’ concept has not yet been taken seriously in the design of most 

empirical studies although this is fundamental to the design of future studies.” 

    (Otley 2016, s. 45) 

Föreliggande studie avser att beskriva hur MCS som ett paket utformas i 

underleverantörsföretag, och hur det påverkas av krav från företag de levererar till, utifrån 

underleverantörens perspektiv. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva hur verksamhetsstyrningen utformas hos underleverantörer, och hur 

utformningen påverkas av krav från företag de levererar till.  

 

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet används följande två frågor. 

- Hur utformas verksamhetsstyrningen i underleverantörsföretag? 

- Hur påverkas utformningen av underleverantörers verksamhetsstyrning av krav från 

företag de levererar till?  
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att redogöra för de teorier studien använt. En diskussion förs 

kring de valda teorierna och avslutas med en analysmodell. 

2.1 Inledning 

Studien använder teorier inom ramen för styrning. De valda teorierna hanterar centrala 

begrepp för problemet och kan hjälpa till att beskriva detta. De centrala delarna är synen på 

styrsystem som en enhet samt kontroll och påverkan av underleverantörer från företaget de 

levererar till. Först redogörs olika författares definition av vad som ska klassas som ett MCS 

och hur utvecklingen sett ut. Därefter presenteras ett ramverk av Malmi och Brown (2008) 

som är ett resultat av den mest fullständiga diskussionen av ämnet (Otley 2016). Ramverket 

och tolkningen av MCS har använts och stöds av Grabner och Moers (2013). Andra delen 

utgör en genomgång av agentteorin där det först ges en generell förklaring utifrån Eisenhardts 

originalartikel (1989). Namazi (2013), Steinle, Schiele och Ernst (2014) bygger vidare på 

teorin men diskuterar den mer inom området för styrning, och inom förhållandet företag 

kontra underleverantör. 

 

2.2 MCS som ett paket  

För att studera MCS som ett paket blir det relevant att först definiera vad som ska klassas 

som en MCS. Chenhall (2003) skriver att MCS innefattar dels management accounting 

systems, exempelvis budgetstyrning, men eftersom MCS är bredare innefattar det även 

kontroll och styrning av personal, samt grupper av människor inom organisationer. Merchant 

och Van der Stede definierar management control som att hantera anställdas beteende 

(Merchant & Van der Stede 2007 se Malmi & Brown 2008). Gemensamt för de båda 

definitionerna är att de innefattar system med syfte att styra och kontrollera. 

 

Zimmerman (1997, 2001 se Malmi & Brown 2008) bidrar till diskussionen kring MCS 

genom att göra skillnad på kontrollsystem och informationssystem, där gränsen går vid 

användandet av systemet. Företag kan använda sig av ett system för att förbättra 

informationen vid ett besluttagande. Om inget övervakande görs vid användandet för att se 

till att målkongruens uppfylls, ska ett sådant system klassas som ett rent informationssystem. 
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Ifall det förekommer en mekanism inbyggd i systemet som används till övervakande av 

beslutet, blir hela systemet ett kontrollsystem och skall därför räknas som ett MCS. Malmi 

och Brown (2008) tydliggör definitionen av MCS genom att poängtera att de system, regler, 

värderingar och andra aktiviteter som chefer implementerar för att styra beteende hos de 

anställda ska klassas som kontrollsystem. Om dessa regler, och värderingar är ett system 

istället för enskilda regler ska systemen klassas som MCS. 

 

Malmi och Brown (2008) menar att i de fall som styrsystem har syfte att underlätta vid 

beslutsfattande, men användandet av systemet lämnas okontrollerat, ska systemen inte klassas 

som ett MCS. Malmi och Brown (2008) skriver att MCS innefattar alla de system som en 

chef använder för att säkerställa att anställda och deras beslut sammanfaller med 

organisationens mål och strategier. Ifall alla system implementeras samtidigt går de att ses 

som ett stort gemensamt MCS, men då de olika systemen blir introducerade vid olika 

tidpunkter och mot olika grupper bör de istället ses som ett paket av system (Malmi & Brown 

2008). De sammanhängande system delas in och tydliggörs i ett ramverk av Malmi och 

Brown (2008).  

 

Otley (2016) diskuterar att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra med att ta fram 

ett användbart generellt ramverk. O’Grady och Akroyd (2016) har i sin forskning använt sig 

av ramverket för MCS-paket av Malmi och Brown (2008). De har undersökt MCS-paketet i 

en organisation som historiskt sett aldrig haft en traditionell budget, vilket i de flesta 

organisationer är en central komponent i MCS-paketet. Slutsatsen i O’Grady och Akroyds 

forskning (2016) är att MCS-paketet i det studerade företaget tydligt innehar en struktur 

baserat på kulturella och administrativa system.  

 

2.3 MCS-paketets ramverk 

Ramverket av Malmi och Brown (2008) består av de fem byggstenarna kulturell kontroll, 

planering, cybernetisk kontroll, belöning och kompensation samt administrativ kontroll . 
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Figur 1. Management control systems package (Malmi & Brown 2008, s.291) 

 

Den kulturella kontrollen är en bred men subtil form av styrning som anses vara långsam i sin 

förändring. Den utgör ett ramverk för övriga kontrollsystem. De tre grupperna i 

mittenmodulerna är planering, cybernetisk kontroll, samt belöning och kompensation. Malmi 

och Brown (2008) menar att dessa är nära kopplade till varandra. Den administrativa 

kontrollen utgör strukturen i vilken de tre tidigare delarna utövas i. 

 

2.3.1 Kulturell kontroll 

I Malmi och Browns ramverk (2008) använder de sig av Flamholtz definition av kultur när de 

presenterar den kulturella kontrollen (Flamholtz, Das & Tsui 1985 se Malmi & Brown 2008). 

Kultur är de värderingar, uppfattningar, och sociala normer som delas av medlemmarna inom 

en organisation, som i sin tur påverkar deras tankar och ageranden. Vidare skriver Malmi och 

Brown (2008) att kultur kan existera och förekomma utanför chefens kontroll. Eftersom det 

används för att styra beteendet hos de anställda skall det ändå räknas med i paketet även om 

det förekommer utanför chefens kontroll. 

 

Malmi och Brown (2008) kopplar tre aspekter till den kulturella kontrollen. Den första är en 

värderingsbaserad styrning, vilken i sin tur har tre egna aspekter. Dels kan ett rekryterande 

företag anställa personal som redan delar företagets värderingar. Företaget kan också via en 

upplärningsfas skola in den anställda till att dela företagets värderingar. Den tredje aspekten 

är att den anställde följer företagets värderingar trots att det inte överensstämmer med 

individens personliga värderingar. Oavsett i vilken aspekt den värderingsbaserade styrningen 

förekommer ska den räknas in i MCS-paketet, eftersom tanken är att kontrollera och styra 
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beteendet hos de anställda. Den andra aspekten för kulturell kontroll är den symboliska. 

Genom att designa arbetsplatser med en mer öppen planlösning för att uppmuntra samarbete 

och diskussion, eller genom att införa olika klädkoder för att sprida en känsla av 

professionalism kan företaget påverka beteendet hos de anställda. Den tredje aspekten inom 

den kulturella kontrollen är klanstyrning. Klaner är sub-kulturer eller individuella grupper där 

kunskaper och värderingar lärs in genom en socialiseringsprocess (Ouchi 1979 se Malmi & 

Brown 2008). Denna process kan vara i form av grupper som yrkesprofessioner eller 

avdelningar inom en organisation. 

 

2.3.2 Planering 

Ett planerande system är ett system med kontroll som sker före en händelse. Genom att sätta 

upp mål för exempelvis en avdelning, styrs agerandet hos denna avdelning. En ytterligare 

kontroll sker då systemet sätter standarder i relation med mål som skall uppnås. Dessa 

standarder tydliggör för de anställda vilket engagemang och beteende som är förväntat av 

organisationens medlemmar. Ett planerande system kan även användas för att nå en bättre 

samordning gällande målen i organisationen. Då används systemet för att involvera olika 

grupper i planeringsfasen och därav försäkrar sig organisationen att målen efterföljs. Själva 

planeringen kan delas in i två olika grupper. Dels en kortsiktig planering som riktar sig till de 

mål och händelser som ska ske inom ett år. Den andra gruppen är en långsiktig planering som 

har ett mer strategiskt fokus, och riktar sig till mål och händelser som ska ske bortom ett år 

(Malmi & Brown 2008). 

 

2.3.3 Cybernetisk kontroll 

Definitionen av cybernetisk kontroll utgörs av Green och Welsh.  

”a process in which a feedback loop is represented by using standards of 

performance, measuring systems performance, comparing that performance to 

standards, feeding back information about unwanted variances in the system, 

and modifying the system’s comportment”.  

(Green & Welsh 1988 se Malmi & Brown 2008, s. 292) 

 

För att ett cybernetiskt system skall tas upp i paketet av MCS krävs att användandet av 

systemet har en länk till att styra beteende. De cybernetiska systemen delas in i de fyra 
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grupperna budget, finansiella, icke-finansiella, och hybridsystem. Budgetsystem är grunden i 

MCS och dess användning är nästintill universal (Bunce, Fraser & Woodcock 1995 se Malmi 

& Brown 2008). Budget som ett kontrollsystem fokuserar på att planera acceptabla nivåer av 

beteende samt att utvärdera prestationer utefter dessa planer (Malmi & Brown 2008). Ett 

finansiellt kontrollsystem kan vara likt ett budgetsystem eftersom det använder sig av 

information inom budgeten. Däremot är ett finansiellt kontrollsystem smalare i sin 

målsättning, där exempelvis olika nyckeltal kan användas. De icke-finansiella systemen blir 

en allt viktigare del av MCS i dagens organisationer hävdar Malmi och Brown (2008). 

Exempel på icke-finansiella system är system för kontroll av kundlojalitet och kvalitet. 

Eftersom de finansiella systemen kan upplevas ha vissa begränsningar, kan de icke-

finansiella användas för att identifiera andra motivationsfaktorer för prestationer. Den fjärde 

delen av de cybernetiska systemen är hybridsystem, där både finansiella och icke-finansiella 

mätsystem används. Ett exempel på ett sådant system är det balanserade styrkortet (Malmi & 

Brown 2008).  

 

2.3.4 Belöning och kompensation 

Belöning- och kompensationssystem har syftet att motivera och öka prestationerna av de 

anställda. Dessa belöningar är kopplade till olika uppsatta mål inom företaget. Företag kan 

kontrollera vilka uppgifter de anställda ska fokusera på, hur länge de fokuserar på dessa, och 

med vilket engagemang. Belöningar och kompensationer är ofta kopplade till de cybernetiska 

systemen. Däremot kan de även förekomma vid andra system, exempelvis vid styrning av 

kulturen, eller för att behålla de anställda inom företaget. Därför argumenterar Malmi och 

Brown (2008) för att det ska utgöra en separat del i MCS-paketet. 

 

2.3.5 Administrativ kontroll 

Den administrativa delen i MCS-paketet delas in tre delar. Den första delen är designen och 

strukturen av organisationen som i sig utgör en kontroll över de anställda, genom att 

exempelvis bestämma vilka avdelningar som ska finnas och vem som ska tillhöra vilken 

avdelning. Malmi och Brown (2008) anser att designen och strukturen skall räknas in som ett 

kontrollsystem, eftersom det är möjligt för en chef att påverka och förändra den. Den andra 

delen av de administrativa kontrollsystemen är ledningsstrukturen i företaget. 

Ansvarsuppdelning förekommer i denna del, där även möten, mötesscheman, agendor, och 

sluttider kan inkluderas. Samtliga påverkar beteendet hos de anställda och ser till att de olika 
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avdelningarna möts och samordnar de olika aktiviteterna både vertikalt och horisontellt. Den 

tredje och sista delen är procedurer och policys inom organisationen. De bestämmer och 

specificerar hur en uppgift ska utföras eller hur ett visst beteende ska vara inom 

organisationen. 

 

2.4 Agentteori 

Grundidén i agentteorin är att relationen mellan principal och agent ska utgöras av en effektiv 

organisering av information, samt kostnader som är kopplade till risk. Teorin syftar till att 

lösa två problem som kan uppstå i denna relation (Eisenhardt 1989). Dels när det råder 

målkonflikter mellan de två parterna eller när det är för dyrt eller svårt för principalen att 

säkerställa att agenten lever upp till de ställda kraven. Det andra problemet kan uppstå vid en 

riskfördelning, då parterna har olika inställningar till risk (Eisenhardt 1989). 

 

Eisenhardt (1989) diskuterar kring agentteorin inom området för styrning där hon tar upp 

bestämmandet av samarbetet mellan olika individer med olika mål inom en organisation, 

samt uppnåendet av målkongruens. Agenteorin försöker förklara relationen mellan principal 

och agent genom att använda sig av kontrakt som en metafor. Teorin bygger på några 

grundantaganden om människan. Dels antas att människan drivs av ett självintresse, där 

människan kommer att handla utefter vad som är bäst för sig själv. Den bygger även på att 

människan är begränsat rationell i sina val, och att människan är riskavert, det vill säga vill 

undvika risk när kompensation uteblir (Eisenhardt 1989). 

 

Namazi (2013) menar att ingen annan teori förklarar anledningarna till framtagandet av MCS 

bättre än agentteorin, och hur MCS effektivt kan upprättas i olika organisationer. Agentteorin 

syftar till att fastställa den optimala mängden riskdelning mellan två parter, och Namazi 

(2013) bygger vidare på Eisenhardts (1989) förklaringar till agentteorin. Namazi (2013) 

diskuterar att agentteorin relaterar till situationer där en part, agent, är kopplad till en annan 

part, principal. Agenten handlar å principalens vägnar utefter ett designat belöningssystem 

eller arvode. Eftersom parterna strävar efter att maximera sin egennytta och motiveras av 

både finansiella och icke finansiella faktorer, finns risk för problem gällande motivation. 

Problemen riskerar att förekomma i högre grad där förhållandena präglas av osäkerhet och 

där informationsasymmetri förekommer. Där agenten och principalen är i oenighet med 
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varandra finns risken för principalen att agenten handlar på egen hand och äventyrar 

principalens fördelar och riktlinjer. Namazi (2013) når i sin studie fram till slutsatsen att 

agentteorin går att finna på flera plan inom MCS. 

 

Steinle, Schiele och Ernst (2014) skriver om moral hazard, ett problem där underleverantörer 

inte beter sig på det sätt de är förväntade att göra och är kontrakterade för. Agentteorin kan ge 

insikter för hur detta problem reduceras. Steinle, Schiele och Ernst (2014) förklarar att 

opportunism är ett av nyckelbegreppen inom agentteorin. Opportunism kan exempelvis 

innehålla delar som fusk, kontraktsbrott, oärlighet, och undanhållande av information. 

Begreppet representerar således ett själviskt beteende utan hänsyn för andra aktörer  (Steinle, 

Schiele & Ernst 2014). 

 

Zu och Kaynak (2012) diskuterar också underleverantörer ur ett agentteoretiskt perspektiv 

och går in på hur företag kan styra sina underleverantörer. Deras slutsats är att företag bör 

använda olika styrmekanismer på olika typer av underleverantörer istället för en generell 

styrning. En enda mekanism kan bli svår att applicera på alla underleverantörer eftersom de 

olika underleverantörerna har olika karaktärer, relationer, produkter, och innehar olika 

kontrakt. Zu och Kaynak (2012) menar att de olika begreppen inom agentteorin, exempelvis 

informationsasymmetri och målkonflikt, kan påverka hur styrningen över 

underleverantörerna utformas. 

 

2.5 Analysmodell 

Teorierna används för att bygga en modell, vilken kommer användas för att analysera 

resultatet av studien. Synen på MCS som ett paket utgör grunden i modellen för 

underleverantörers verksamhetsstyrning. De olika kontrollsystemen företag använder sig av 

identifieras och delas in i de olika byggstenarna som tillsammans utgör 

verksamhetsstyrningen. Vid identifiering av de olika systemen är faktorer som uppföljning 

och kontroll av vikt. Ifall uppföljning och kontroll ej förekommer ska det inte klassas som en 

del i MCS-paketet. Det krävs även att systemet används för att kontrollera och påverka 

beteendet hos de anställda. 
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Eftersom MCS-paketet påverkas av relationen mellan underleverantör och huvudföretag 

speglas det i analysmodellen. Underleverantören i egenskap av agent kan tvingas anpassa 

verksamhetsstyrningen utefter de krav som ställs av företaget de levererar till. Denna 

påverkan kan ske genom att underleverantörer exempelvis måste tillämpa speciella delar av 

paketet för att få tillåtelse att leverera. Det kan även förekomma krav på exempelvis kvalitet 

eller arbete med olika värderingar, vilket kan kräva att underleverantörer tvingas tillämpa 

eller förändra arbetet kring dessa delar av paketet.  

 

Figur 2, Analysmodell 
 

Analysmodellen visar att MCS-paketet kräver att kontroll och uppföljning förekommer på de 

olika systemen. Ifall det inte förekommer ska systemen inte klassas som ett MCS, och utgör 

därmed ingen del av MCS-paketet. Huvudföretaget kan påverka verksamhetsstyrningen hos 

underleverantören genom de krav som ställs.  
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3 Metod 

Detta kapitel redogör för de metodval som gjorts under arbetets gång. Studiens 

tillvägagångssätt redovisas, och kapitlet avslutas med en reflektion över dessa val.  

3.1 Val av metod 

Studien grundades med en kvalitativ ansats. Intervjuer valdes som insamlingsmetod för att få 

så djupgående information som möjligt från respondenterna. Nyberg och Tidström (2012) 

förklarar att intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att få djupgående kvalitativ data. De 

beskriver även att ställda frågor som innehåller frågeord likt hur, oftast förutsätter att en 

kvalitativ ansats används. Arbetets två ställda frågor innefattar hur styrningen utformas, samt 

hur styrningen påverkas. I kombination med viljan att göra intervjuer, övertygades att en 

kvalitativ ansats var att föredra i detta arbete.  

 

3.2 Datainsamling 

Intervjuer ansågs ge bäst förutsättningar till att uppnå syftet med studien. Formatet på 

intervjuerna utformades på ett semi-strukturerat sätt. Strukturen innehåller ett specifikt ämne 

för respondenten att svara inom, men ger samtidigt respondenten stor frihet i att utforma 

svaren (Bryman & Bell 2011). Det motiverade valet av denna intervjutyp eftersom 

respondenten får en tydlig känsla av vad som undersöks men samtidigt känner sig fri att svara 

utförligt och på ett sätt som lämpar sig bäst för respondenten. Flexibiliteten i den semi-

strukturerade intervjun gav möjligheten att ställa följdfrågor för att få ordentliga och tydliga 

svar. En intervjuguide skapades för att säkerställa att frågorna berörde de olika byggstenarna i 

analysmodellen i samtliga intervjuer. Vid skapandet av guiden hölls form och innehåll i 

åtanke för att stärka kvaliteten. Formen avser att skapa en situation för ett levande samtal och 

att innehållet ska vara kopplat till studiens problemställning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud 2017) . Guiden utformades i två versioner (Se bilaga 2 och 3), en för 

underleverantörer och en för huvudföretag. I och med valet av semi-strukturerande intervjuer 

användes guiden som ett riktmedel.  

 

Frågorna i intervjuerna formulerades till att ha en öppen karaktär för att kunna ta del av de 

fördelar som finns med öppna frågor, enligt Bryman och Bell (2011). Respondenterna kan 
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svara med egna ord istället för att ta ställning till ordval och begrepp från teorin. Öppna 

frågor leder heller inte respondenterna i en viss riktning, och lämnar även utrymme för att 

oförutsedda svar kan ges. Ordvalen i de utformade intervjufrågorna formulerades utan 

krångliga teoretiska begrepp för att inte skapa förvirring hos respondenterna. 

 

3.3 Urval 

Ett urval gjordes till företag i och kring Örebro. Företag med tillräckligt mycket information 

gällande verksamhetsstyrning, företag som använder sig av underleverantörer, eller företag 

som är underleverantörer till större företag var intressanta för studien och blev således 

urvalsgrupp. Syftet med urvalet var att på ett strategiskt sätt få respondenter relevanta för 

studiens frågeställning, vilket Bryman och Bell (2011) benämner som målstyrt urval. Vid 

detta urval blev centralitet en viktig princip (Esaiasson et al. 2017), där syftet var att nå de 

viktigaste respondenterna.  

 

Förhållandet är viktigt för verksamheten både hos underleverantören och företaget de 

levererar till, vilket motiverade studiens inriktning. I och med valet att både intervjua 

huvudföretag och underleverantörer, möjliggjordes insyn i huvudföretagens 

verksamhetsstyrning, och hur de kontrollerar och påverkar sina underleverantörer utefter 

denna. Det gjordes för att studera om viktiga delar i huvudföretagens verksamhetsstyrning 

påverkar de krav som ställs på underleverantörerna. Urvalskriterierna tillsammans med den 

geografiska avgränsningen resulterade i följande respondenter. 

 

Respondent 1: VD, Underleverantör. Respondenten har arbetat i 7 år som VD på företaget 

och är även majoritetsägare i företaget. 

Respondent 2: Personalchef, Underleverantör. Respondenten har varit på företaget i 19 år 

och arbetar väldigt brett, inom allt som innefattar personalområdet på företaget. 

Respondent 3: Vice VD, Underleverantör. Respondenten har varit på företaget sedan 2008. 

Respondent 4: Ekonomi och IT-chef, Huvudföretag. Respondenten arbetar som ekonomi och 

IT-chef och har varit på företaget i cirka 15 år. 

Respondent 5: Arbetschef, Huvudföretag. Respondenten har arbetat 10 år i företaget och har 

som uppgift att beräkna och välja ut projekt att ansöka om. 
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3.4 Tillvägagångssätt 

Nyberg och Tidström (2012) förklarar att om de olika metoderna i en studie beskrivs utförligt 

ges möjligheten att göra en replikundersökning, vilket innebär att någon annan kan 

genomföra en liknande forskning. Därför samlas och förklaras studiens arbetsprocess. 

 

Arbetet började med att kartlägga vilka företag i Örebro som kändes tillräckligt stora för att 

ha en relation till olika underleverantörer. Sökning gjordes på internet i olika företagsregister 

för att få information om intressanta företag att kontakta (Se bilaga 1). När ett större antal 

företag hittats, formulerades ett mailutskick till företagen där vi presenterade oss som 

universitetsstudenter. Syftet med arbetet förklarades, för att sedan efterfråga företagens 

möjlighet och intresse att delta för en intervju. Mailutskicken resulterade inte i särskilt många 

direkta svar. Därför uppföljdes mailen med att även ringa till företagen. En svårighet med 

detta var att många av företagen är stora organisationer, vilket gjorde det svårt att få fram 

direkta nummer till de personer på företaget som ansågs vara intressanta och relevanta för 

arbetet. Det ledde till att vi fick fråga oss vidare på företagen efter rätt person att prata med, 

något som i vissa fall resulterade i mailadresser att testa, och i vissa fall resulterade i 

vidarekopplingar. Denna process var tidskrävande. När respondenterna valts ut bokades tid 

och plats för intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes på plats hos samtliga respondenters företag och pågick i 30 minuter 

där 10 frågor ställdes. Innan de startade ställdes förfrågan om tillstånd att banda intervjun, 

och det förklarades att svaren inte skulle presenteras på ett sätt som kan härledas till 

respondenten Samtliga respondenter gav tillåtelse till inspelning och godkände att företagets 

namn fick nämnas tillsammans med en företagsbeskrivning. Efter genomförandet av 

intervjuerna noterades reflektioner av vad som precis skett. Detta för att skapa en god 

förståelse för sammanhanget. Frågor om hur intervjuerna upplevdes, i vilken miljö de 

genomförts, samt generella intryck och reflektioner kring samtalen diskuterades. 

 

3.5 Operationalisering 

Först av allt ställdes några inledande korta frågor kring respondentens bakgrund och position 

i företaget, vilket Esaiasson et al. (2017) definierar som uppvärmningsfrågor. Det gjordes för 

att enklare få ett sammanhang. 
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Därefter skapades frågor med en tematisk karaktär som grundades i analysmodellen. De 

tematiska frågorna är de viktigaste i intervjuguiden, enligt Esaiasson et al. (2017). Frågorna 

ställdes kring arbetet med de olika systemen för att urskilja företagets verksamhetsstyrning. 

De syftade till att få svar på hur de fem byggstenarna i MCS-paketet används. För att försäkra 

att varje del i MCS-paketet gavs samma möjlighet att besvaras i förhållande till övriga delar, 

utformades frågorna på ett identiskt sätt. Efter identifieringen av de olika delarna i MCS-

paketet, ställdes följdfrågor för att klargöra ifall uppföljning och kontroll förekommer. Detta 

för att få svar på ifall systemen ska klassas som en del av MCS-paketet eller ej. Det viktiga 

var att få reda på ifall uppföljningen förekommer, snarare än att få svar på hur ofta eller hur 

regelbundet den görs. Respondenterna frågades ifall de olika systemen på något sätt styr eller 

påverkar de anställda i deras beteende. Det var viktigt att få reda på eftersom ändamålet att 

styra de anställdas beteende är en betydande faktor för att systemet skall kunna klassas som 

en del av MCS-paketet. 

 

Den andra delen av intervjun syftade till att besvara frågor kring den påverkan företag har på 

sina underleverantörers verksamhetsstyrning. Denna del skiljde sig åt beroende på ifall 

respondenten representerade en underleverantör eller ett huvudföretag. Frågorna till 

underleverantören kring denna del ställdes genom att först fråga hur relationen ser ut mellan 

underleverantören och företaget de levererar till. Frågan ställdes för att undersöka ifall 

målkongruens förekommer i förhållandet, eller ifall problematik existerar. När det ej råder 

målkongruens kommer företaget i rollen som principal sträva efter en högre grad av kontroll 

av sin agent. Nästa fråga ämnade att svara på hur relationen har inflytande på 

verksamhetsstyrningen. Således skapades möjlighet att analysera kring hur underleverantören 

behövt anpassa sig till relationen. Frågorna till de respondenter som representerade 

huvudföretag ställdes på ett sätt där de först fick samma fråga angående hur relationen är med 

sina underleverantörer. Därefter frågades ifall något arbete förekommer med att kontrollera 

sina underleverantörer, och hur detta arbete utformas. 

 

3.6 Analysmetod 

Intervjuerna spelades in för att möjliggöra en transkribering efteråt. Motiveringen till att göra 

denna tidskrävande process var möjligheten till att få ett bättre och mer genomarbetat 

material att analysera. Transkriberingen gav även möjligheten till att ha en större flexibilitet 

under själva intervjun, då den gav trygghet till att kunna fokusera på konversationen med 
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respondenten istället för att anteckna samtliga ord. Transkriberingen möjliggjorde en 

noggrann analys av materialet (Bryman & Bell 2011). 

 

Eftersom frågorna ställdes utefter den teoretiska referensramen gjordes även analysen med en 

teoretisk tolkning (Kvale & Brinkmann 2014). Tolkningen menar att en teoretisk reflektion 

kan göras över specifika intressanta teman, där tolkningar skrivs ned utan att följa någon 

specifik metod. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att en teoretisk tolkning av 

intervjutexter kan dra in nya sammanhang för reflektion över intervjuteman, men också nya 

dimensioner av kända fenomen. Analysen gjordes genom att utgå ifrån MCS-pakets olika 

delar. Till en början sammanfattades samtliga respondenters svar gällande delarna i modellen, 

där svaren noterades genom korta formuleringar. Arbetet gjordes för att få en klarare bild av 

hur verksamhetsstyrningen utformas hos de olika respondenternas företag och är ett av stegen 

vid analysarbetet, enligt (Esaiasson et al. 2017). Svaren analyserades i relation till varandra 

för att urskilja eventuella svarstrender och mönster, för att kunna diskutera likheter och 

skillnader. Det kopplades sedan samman med de teorier som applicerats på problemet. 

 

3.7 Trovärdighet 

Intervjuguiden utformades för att säkerställa att temat följdes för samtliga intervjuer, och för 

att öka trovärdigheten, enligt Bryman och Bell (2011). Intervjuguiden bifogades i arbetet (Se 

bilaga 2 och 3) för att stärka tillförlitligheten för studien eftersom den möjliggör för 

intressenter att ta del av guiden (Bryman & Bell 2011). Studien har försökt att redogöra 

detaljer kring företagens verksamhetsstyrning för att kunna uppnå överförbarhet, något som 

stärker trovärdigheten för arbetet (Bryman & Bell 2011). Arbetsprocessen i studien beskrivs 

noggrant vilket ger granskare möjligheten att följa hela arbetsprocessen och som därmed 

enligt Bryman och Bell (2011) tillför ytterligare pålitlighet till studien. Under studiens gång 

har medvetenheten funnits om att personliga värderingar kan komma att påverka arbetet. 

Detta är något som försökt undvikas genomgående i arbetet då det enligt Bryman och Bell 

(2011) påverkar trovärdigheten negativt. 

 

3.8 Metodreflektion 

Alternativet till valet av företag hade varit att tillämpa ett sannolikhetsurval. Det hade gjort 

studiens resultat mer generaliserbart, men ställt högre krav på studiens design. När företagen 
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kontaktades med en intresseförfrågan via mail, resulterade det i många tveksamma svar och 

negativa besked, vilket ledde till ett stort bortfall. Vi är medvetna om att detta mail 

formulerades lite krångligt, och att det förmodligen avskräckte företagen då de misstänkte att 

det skulle ta för mycket av deras tid. Studien hade ambitionen att få kontakt och möjlighet att 

intervjua några av de större företagen och deras underleverantörer. Det resulterade i att 

chanserna för ett ja blev mindre, vilket ledde till att beslut togs att intervjua underleverantörer 

och huvudföretag utan direkt relation till varandra. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) redogör att en teoretisk tolkning kan leda till skevheter för 

läsarna, eftersom de enbart lägger märke till de aspekter på fenomenet som kan urskiljas  

genom de teoretiska linserna. I och med att studien tydligt kopplat samman frågorna och 

analysen till de valda teorierna, fanns medvetenhet om denna skevhet. Eftersom teorierna 

valdes för att de är relevanta till problemet och syftet med studien, motiverades empirin och 

analysen att vara nära sammankopplade till dessa för att få bättre material och möjlighet till 

att uppnå syftet. Studiens teorier förklarar att verksamhetsstyrning bör ses som en enhet, och 

att människan handlar utefter sin egenvilja. Vi är medvetna om det påverkade analysen och 

resultatet. En annan syn på styrning eller ett annat synsätt på människan hade kunnat leda till 

ett annorlunda resultat. 

 

Nyberg och Tidström (2012) beskriver intervjuer som tidskrävande. I och med att 

intervjuerna är tidskrävande blir en konsekvens att antalet respondenter blir lågt, som i sin tur 

leder till att generalisering blir svår att göra. Detta beaktades, men eftersom anspråket var att 

få utförliga svar på frågorna för att få en djupare förståelse kring företagens situation, föll 

valet på att utföra intervjuer. Ett alternativ till att genomföra intervjuer hade kunnat vara 

granskning av olika företagsdokument eller svarsenkäter. Det hade säkerligen kunnat 

resultera i ett givande svar. Däremot hade det blivit svårt att få en lika klar bild av 

underleverantörernas verksamhetsstyrning genom denna datainsamlingsmetod eftersom den 

personliga kontakten hade uteblivit. Det styrkte valet av intervjuer ytterligare. 

 

I och med valet av öppna frågor, jämfört med slutna, blev svaren av de olika intervjuerna 

svårare att jämföra med varandra och krävde därför mer analys. Vi ansåg att utförligare svar, 

och en mer omfattande analys stärker kvaliteten på arbetet och därför var att föredra. När det 
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gällde att presentera respondenternas svar valdes att hemlighålla informationen om vilken 

respondent som svarade vad på frågorna. Valet gjordes för att inte fokus skulle hamna på 

vilken information som kom ifrån vilket företag. Fokus skulle hållas på innehållet i svaren, 

inte vem som framförde dem. Att framställa resultatet på det sättet visade även på respekt 

mot de respondenter som deltog. Att inte känna någon press att svaren kunde användas riktat 

mot de personligen, stärkte möjligheten för utförligare och ärligare svar. Därför benämndes 

huvudföretagen slumpmässigt för H1 eller H2, och underleverantörerna som U1, U2, eller 

U3. 

 

Studiens respondenter resulterade i personer där majoriteten varit i företagen länge och har 

höga befattningar. Det kan ha lett till att svaren vinklades till att visa företagens bästa sida. 

För studien var det viktigt att få prata med personer med god insyn i verksamhetsstyrningen. 

Därför anser vi att utfallet av respondenter blev relevant och lyckat. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet börjar med en kort 

företagsbeskrivning. Empirin presenteras därefter separat för huvudföretag (H1, H2) 

och underleverantör (U1, U2, U3) i kategorier baserade på ramverket för MCS-

paketet. Detta följs av ett avsnitt som beskriver relationen mellan huvudföretag och 

underleverantör och dess påverkan på verksamhetsstyrningen. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Mondi Örebro AB har cirka 100 anställda och 2015 omsatte bolaget cirka 565 miljoner SEK. 

Företaget förädlar papper för industriellt bruk. Mondi Örebro AB ingår i den globala Mondi-

koncernen som förekommer på fem olika kontinenter. 

 

Tranab AB är ett företag som verkar i och omkring Örebro. De omfattar 65 personer och hade 

2015 en omsättning på 264 miljoner SEK. De huvudsakliga uppgifterna är projekt inom 

infrastruktur där många av projekten görs till kommuner, allt ifrån utbyggnad av Örebro 

flygplats till anläggning av en skatepark. 

 

AB Linde Maskiner är ett företag i Lindesberg med 105 anställda, och en omsättning på 150 

miljoner SEK 2015. De erbjuder plåtbearbetning, exempelvis laserskärning. Företaget 

levererar bland annat till Volvo och Scania lastbilar, vilket resulterat i att över hälften av alla 

tunga lastvagnar tillverkade i Europa har plåtkomponenter från Linde maskiner. 

 

Emba Machinery AB är ett världsledande underleverantörsföretag inom wellpappindustrin 

med huvudföretag i Örebro. Företaget säljer maskiner som producerar wellpapp och har 

kunder över hela världen. Företaget har cirka 130 anställda och omsatte cirka 331 miljoner 

SEK 2015. 

 

Johnson Metall AB ingår i metallkoncernen Johnson Metall Group med huvudkontor i 

Örebro. Företaget har en bronsdivision och en mässingsdivision och de levererar till den 

nordiska industrin. De har ungefär 150 anställda och omsatte 2015 cirka 235 miljoner SEK. 
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4.2 Kulturell kontroll 

Huvudföretag 

H1 berättade att det är viktigt att alla drar åt samma håll, vill och utgår från samma grund. 

Detta har lett till att företaget arbetar mycket med kulturen och värderingar i företaget. Det 

finns ett utarbetat tankesätt som ska genomsyra i hela företaget. Det framgår också i dessa 

värderingar vad företaget förväntar sig av de anställda. Värderingarna diskuteras och 

utvecklas för att anpassa verksamheten i Örebro. Ifall situationer uppstår kring värderingarna 

där det visar sig att någon inte tagit sitt ansvar, blir detta en personalfråga och hanteras 

därefter. Företaget använder sig även av en tjänst som de kallar Speak-out där de anställda 

anonymt har möjligheten att ringa och berätta om ett missförhållande. Därefter genomförs en 

revision på bolaget. 

 

Arbete kring symboler förekommer inte övergripande inom företaget enligt H2. Däremot har 

deras yrkesarbetare en klädkod, vilket är ett resultat av de säkerhetskrav som finns inom 

branschen och måste följas. Vid kläder som inte är säkerhetskläder och som företaget köper 

in, finns alltid en företagslogga på. Dessa används av tjänstemän, platschefer, utsättare och 

arbetsledare. 

 

Underleverantör 

U1 förklarade att arbete förekommer kring värderingar i företaget men att företaget inte 

ligger i framkant inom detta område. U1 menade att deras värderingar handlar mycket om 

vad de anställda säger och gör. Alla ska vara snälla mot varandra, och de ska arbeta utefter 

värderingen att på jobbet arbetar man. Vem du är som person, sexuell läggning, etnisk 

bakgrund, eller politisk uppfattning spelar ingen roll, alla skall behandlas väl oavsett. Arbetet 

görs för att undvika trakasserier och liknande som förekommit tidigare. Företaget gör 

uppföljning på att värderingarna följs genom att varje år ha en ledningsgenomgång. På dessa 

genomgångar går de igenom verksamhetsplanen, mål och värderingar och diskuterar hur väl 

de kommuniceras ut, hur väl de uppnås, och vilka brister som förekommer. Således hålls 

målen och värderingarna uppdaterade och görs adekvata. Vid genomgångarna förs protokoll 

och utefter resultatet görs en actionplan. 
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Det görs inget större formellt arbete kring klädkoder enligt U1. Verkstaden har vissa kläder 

utefter säkerhetsanvisningar. Kontoret har ingen särskild klädkod mer än att vårdad klädsel 

efterfrågas, speciellt vid kundbesök och liknande. 

 

U2 redogjorde att de arbetar med värderingar och beteenden. Värderingar motsvarar hur 

företaget ser på etik och moral medan beteendet skall svara upp mot de ställda värderingarna. 

Eftersom beteenden är enklare att förändra görs arbetet därefter, och syftar exempelvis till 

individers bemötanden, och ageranden. Efter finanskrisen som drabbade företaget hårt och 

ledde till stora nedskärningar gjordes en nystart med värderingsarbetet. Chefsgruppen 

skapade dessa och satte ihop ett kompendium. Även förankringsworkshops genomfördes 

kring värderingarna. De används även till återkoppling och för att applicera i situationer när 

ett beteende hos en anställd inte är acceptabelt. U2 förklarade att det förmodligen går att göra 

mer inom detta arbete. 

 

Gällande klädkoder förklarade U2 att verkstaden har utvalda kläder på grund av 

säkerhetsaspekten medan kontoret har en mer informell regel kring att klädseln skall vara 

vårdad. De senaste åren har de varit noggranna med att de anställda skall ha kläder med 

företagets logga på. 

 

U3 resonerade att det inte förekommer mycket arbete kring värderingar och att det inte riktigt 

framgår vilka som företaget står för. Det finns inga riktigt uttalade värderingar för tillfället, 

istället läggs extremt mycket fokus på produktion, företagets andemening, eftersom det är ett 

produktionsföretag. Det enda arbete som görs kring värderingar görs på ledningsnivå. Inga 

direkta riktlinjer står nedskrivet på en tavla eller dokument för de anställda att ta del av, men 

U3 menade att det ändå finns vissa övergripande uppfattningar i företaget gällande hur en 

individ ska uppföra sig. 

 

Företaget har en avslappnad klädstil på kontoret där exempelvis kostymer inte används, med 

undantag från när VD är uppklädd vid styrelsemöten och liknande. De anställda i verkstaden 

har framtagna arbetskläder. U3 förklarade att känslan i företaget andas lite bruksmentalitet. 
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4.3 Planering 

Huvudföretag 

Företaget H1 representerar producerar dygnet runt måndag till fredag, därav är planering en 

viktig del av den dagliga verksamheten. H1 redogjorde att det i företaget arbetas utefter en 

actionplan. Deras ordrar kommer in cirka åtta veckor innan produkterna produceras. Det görs 

även en treårsplan där det skissas upp vart företaget vill och hur det ska ta sig dit, vilka 

produkter som energin ska läggas på och vilka investeringar som behövs. För att 

kommunicera ut sitt budskap hålls veckomöten på chefsnivå som sedan sprids ut till 

respektive avdelningar. H1 berättade att de genom olika dokument börjat arbeta med att nå ut 

med budskapet. Planscher sätts upp i lokalerna som informerar vilka målen är och hur de ska 

uppnås. H1 förklarade att ifall planeringenen inte utförs ordentligt kommer produktionen bli 

lidande. Därför är planering en viktig del av verksamheten. 

 

När det kommer till arbete med långsiktig planering är det svårt enligt H2, eftersom det är 

efterfrågan som styr. Företaget får många uppdrag genom upphandling hos kommuner, och 

därför blir en planering svår att genomföra. Uppdrag kan läggas ut snabbt med ett kort 

tidsutrymme att lägga anbud på. Företaget använder sig av en övergripande affärsplan som 

sträcker sig flera år framåt och som följs upp i ledningsgruppen. Innan ett projekt startas 

förekommer planering, vad som kommer krävas och vem som ska involveras i det. Under 

projektets gång sker en löpande uppföljning för att se till att planen efterföljs. Planering är 

viktigt i varje projekt, eftersom det är där de ventilerar och diskuterar det som händer inom 

projekten berättade H2. Det ger även en möjlighet för de olika projekten att dra nytta av 

eventuella överskott från ett annat projekt. Planeringen sker muntligt och dokumenteras inte.  

  

Underleverantör 

U1 berättade att de arbetar utefter en affärsplan innehållandes hur företaget skall utvecklas de 

kommande 5 åren. Den innefattar ett antal sidor men är inte särskilt diger. Planen berör 

vilken position de har på marknaden, vart de vill nå, men framför allt hur företaget ska växa 

eftersom det är vägen till att nå bättre lönsamhet och i sin tur nå ett bättre resultat. U1 

förklarade att det är en tuff bransch att verka i som underleverantör vilket innebär att arbetet 

till att nå goda resultat kräver mycket jobb. Utöver detta planeras en årsplan som innehåller 

budget och mål inför året. Dessa mål framställs i ett Metrixsystem som företaget framställt, 
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där exempelvis mål gällande kvalitet och leveranssäkerhet förekommer. Daglig planering 

förekommer också varje morgon där de går igenom viktiga parametrar och händelser. 

Gällande planering för längre än 12 månader förklarade U1 att det är affärsplanen som gäller 

och förklarade att det är bättre att sätta några färre mål och arbeta utefter de än att sätta en 

massa mål och aldrig nå dem. 

 

U2 berättade att det finns en årsplanering som i princip är utformad på ett och samma sätt för 

samtliga år. De två cheferna för företaget träffar bolagets VD vid olika tillfällen för att 

diskutera olika ämnen som rör företaget. I år har de exempelvis ett strategimöte där 

produktutveckling ska diskuteras, för att senare under året även ha ett budgetmöte för att 

diskutera ekonomin, enligt U2. Däremellan görs en uppföljning på olika saker i företaget men 

i det stora hela är det strategiplanen som utgör grunden för planeringen och den uppdateras 

var femte år. Denna plan finns nedskriven där utvalda delar kommuniceras ut till de anställda.  

Utöver detta hålls årligen ett seminarium med de anställda, där målet för året förklaras och 

hur det skall uppnås. Detta blir uppdraget för året. 

 

U3 förklarade att planeringsarbetet förekommer i ledningsgruppen. Det som står gällande 

företagets långsiktiga vision är rätt och riktigt, men informationen har inte uppdaterats på 

nästan 15 år, och det är inte heller särskilt kommunicerat inom företaget. Det stannar mest 

inom ledningen. Gällande den dagliga planeringen förklarade U3 att huvudfokus ligger på 

produktion. De har en avancerad produktion med många olika processer vilket kan kräva att 

planeringen ändras från dag till dag beroende på sjukdomar, maskinfel, eller på grund av nya 

leveransanspråk från kund. De anställda inom produktion stämmer av detta arbete varje 

morgon, och varje vecka hålls ett mer övergripande möte med personalen. Här blir det tydligt 

vilka arbetsuppgifter de anställda ska göra. 

 

4.4 Cybernetisk kontroll 

Huvudföretag 

H1 redogjorde att företaget gör en detaljerad budget för varje år. I denna processen ingår att 

budgeten ska presenteras och sedan godkännas för att det ska gå ihop med övriga 

verksamheter. Budgeten sprids i verksamheten genoms att tas upp på veckomöten och sprids 

vidare till de olika avdelningarna av avdelningscheferna. Under varje år görs det tre stycken 
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prognoser av nyckeltal. Vid frågan om hur de arbetar med icke-finansiella mätsystem svarade 

H1 att de brukar gå tillbaka och kolla på vad som gått bra och dåligt. Då kan de exempelvis 

se över reklamationsantalet och få en siffra på vad de behöver jobba vidare med. Det görs 

även kontinuerliga kundundersökningar. 

 

Det pratas mycket i verksamheten om att det är kunden som betalar de anställdas lön. H1 

berättade att alla avdelningar ska börja genomföra kundbesök för att öka de anställdas 

förståelse för deras arbete. Det finns olika tv-skärmar utplacerade i företaget som visar olika 

information beroende på var du är. De visar bland annat produktionshastighet och 

varningstexter för olika procedurer. Exempelvis visas i produktionen föregående skifts 

resultat och varningstexter för olika maskiner. Tanken är att sporra och informera de anställda 

i den dagliga verksamheten. 

 

H2 förklarade att de räknar på varje projekt och att ett pålägg görs, vilket blir en 

produktionskalkyl och utgör projektets budget. Budgeten används också som en riktlinje till 

att sätta inköpsmålet, att hamna fem procent under den totala budgeten. Fakturor kopplade till 

projekten går löpande in i budgeten för att dagligen kunna följa upp hur det går. Det läggs 

även en övergripande budget för hela bolaget som följs upp varje kvartal enligt H2. Företaget 

använder sig av en kundenkät för att kontrollera att kunderna är nöjda med det arbete som 

utförts. Resultatet från denna enkät tas upp på ledningsmöten och används för att ta reda på 

ifall det är något som gått snett i projektet. Vid arbeten som utförts åt Trafikverket berättade 

H2 att det finns ett erfarenhetsåterföringsmöte kopplat till varje projekt. Det hålls efter att en 

slutbesiktning gjorts och där hela projektet granskas. Där mäts hur ekonomistyrning, 

leveranstider och liknande har varit, för att möjliggöra en jämförelse med andra företag. 

 

Underleverantör 

U1 förklarade att budgetarbete görs men att det främst riktar sig till styrelse- och 

ledningsnivån. Budgeten stäms av varje månad med resultatet, men den hålls kvar uppe vid 

ledningen och florerar inte runt bland de anställda som ett dokument att agera utefter. 

Finansiella mätsystem förekommer i Metrixsystemet där mått som produktivitet är av stor vikt 

eftersom företaget är ett produktionsföretag. Försäljning per dag, kalkyltimmar, och 

varulagrets omsättningshastighet är exempel på viktiga mått som förekommer enligt U1. De 
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icke finansiella styrsystemen förekommer även de i Metrixsystemet. Mått som 

leveranssäkerhet och kvalitet är mycket centrala, och något som mycket arbete görs kring. 

 

Gällande hybridsystem berättade U1 att Metrixsystemet kan klassas som ett sådant eftersom 

det tar upp både finansiella och icke finansiella mätsystem. Olika mätetal blir centrala och 

kopplade till varandra. Exempelvis leder ett ökat antal släptimmar till en negativ påverkan på 

leveranssäkerheten. Uppföljning på systemet görs dagligen. Det innehåller en kolumn med 

föregående års snittresultat samt kolumner där det dagligen syns åt vilket håll resultatet går 

för samtliga mått. När det går åt det negativa hållet lyser värdet rött vilket resulterar i att 

kontroll och analys görs. U1 berättade att det varje månad hålls ett möte för hela 

personalstyrkan där alla rader visas upp. Särskilt utvalda värden sitter även uppe på TV-

monitorer ute i företaget för de anställda att ta del av i det vardagliga arbetet. 

 

U2 redogjorde att arbetet i verksamheten delas upp i årliga uppdrag som delas upp i nivåer, 

innehållandes exempelvis hur kvaliteten ska förbättras och hur kostnaderna ska minskas. I 

uppdragen har olika framgångsfaktorer identifierats för att påverka uppdraget i rätt riktning. 

Exempel på framgångsfaktorer är materialkvalitet och leveranssäkerhet, och till dessa 

förekommer ett antal mätetal som kan vara både finansiella nyckeltal och icke finansiella. Till 

mätetalen finns en ansvarig person, och allt arbete kring årliga uppdrag presenteras som en 

modell på en tavla i verkstaden. På detta sätt kan de anställda se vad som gäller och hur de 

behöver arbeta för att nå målen. U2 berättade att uppdragsarbetet och tavlan utgör företagets 

operationella styrning, och att den finns till för att ledningen ska kunna se att arbete hela tiden 

görs mot att bli bättre. Den följs upp och uppdateras varje månad. Varje år hålls budgetmöte 

där en budget läggs och därefter görs det löpande uppföljning där utvalda delar redovisas 

inom personalen. 

 

U3 berättade att arbete görs med budget i företaget och att det är väldigt viktigt. Första fasen i 

detta arbete är att försäljningsavdelningen tittar på hur mycket de tror att företaget kommer 

sälja nästa år. Utefter vilka signaler de fått från kunderna görs budgetarbete kring hur året ska 

bemannas gällande personal och eventuella nyinvesteringar av maskiner. Beroende på hur det 

utvecklas görs revision på budgeten och arbetet stäms av väldigt noga där alla siffror som 

presenteras jämförs med årets och föregående års budget. 
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Arbete görs med både finansiella och icke finansiella mätsystem, förklarade U3. De 

finansiella mätsystemen är kopplade till budgeten där företaget använder sig av en rad olika 

nyckeltal. Hur många kilo som produceras per timme, hur mycket pengar som dras in per 

timme, samt metallpriser är de finansiella tal som innefattar mest arbete, varav samtliga är 

väldigt kopplat till produktionen. Även icke finansiella mätsystem förekommer, exempelvis 

leveranstider och säkerhet kring dessa, men också olika tal som sjukfrånvaro och liknande. 

Det ges inte ut mycket information kring detta i företaget. Produktionssiffror presenteras 

månadsvis för personalen i grova drag men mjukare värden och siffror visualiseras inte. 

Exempel på detta är medarbetsundersökningar som inte kommuniceras ut, men U3 förklarade 

att det kanske har att göra med att de som regel har ganska bra och stabila värden. Utöver 

detta håller företagets VD ett informationsmöte minst var tredje månad där personalen delas 

upp i grupper och informeras om framtidsutsikter, och orderläge bland annat. 

 

Information kring de finansiella och icke finansiella systemen hålls separata i dokument som 

ledningen och vissa underchefer känner till genom maillistor. Måtten hålls inte samman i 

något hybridsystem. U3 berättade att det kanske kommer att göra det framöver då företaget 

håller på att arbeta fram ett nytt system. 

 

4.5 Belöning och kompensation 

Huvudföretag 

Inom företaget finns det bonusar på olika nivåer berättade H1. En klassisk bonus och en 

bonus som är kopplad till produktionen. 

 

H2 förklarade att hela bolaget har ett vinstmål kopplat till budgeten. Skulle resultatet 

överträffa målet finns det i företaget ett bonussystem för alla de anställda Vid varje bokslut 

ses målet över och då bestäms även storleken på bonusen som ska delas ut. 

 

Underleverantör 

Varken ackordbaserad eller resultatbaserad lön förekommer i företaget enligt U1. Däremot 

förekommer ett lönesystem där olika variabler som produktivitet, kreativitet, och arbetsamhet 

kan leda till högre lön. De anställda får varsin sommarpresent och när något varit bra i 
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företaget kan det bjudas på fika. 

 

U2 förklarade att varken bonusar eller liknande förekommer, men att du som anställd har 

goda möjligheter att påverka din lönenivå. Genom att arbeta hårt, bra, och att vidareutveckla 

dig till att utföra nya uppgifter, och att sedan kunna motivera en högre lönenivå på ett 

lönesamtal ger dig möjlighet att tjäna mer. Ett lyckat arbete kring de årliga uppdragen kan 

exempelvis användas som stöd för att motivera ett högre löneanspråk vid en lönesättning av 

cheferna på företaget.  

 

Det finns ett bonussystem i företaget berättade U3, som är baserat på resultatet. Systemet 

uppfattas som komplicerat där U3 menade att det hade varit fördelaktigt om den anställde 

kände att det personliga arbetet påverkar resultatet och i sin tur bonusen. I dagsläget är detta 

inte särskilt tydligt enligt U3. Ledningsgruppen har även ett eget bonussystem. 

Lönesättningssystemet i företaget är individuellt och grundar sig i den anställdes engagemang 

och kompetenser. 

 

4.6 Administrativ kontroll 

Huvudföretag 

H1 berättade att de inte är rädda för att organisera om i verksamheten, och att det läggs 

mycket fokus på hur organisationen ska se ut. Företaget har i nuläget en avdelningsstruktur 

med en VD i topp, och olika stabsfunktioner innehållandes bland annat ekonomi, produktion, 

och IT. Det görs löpande reflektioner över strukturen och om den är utformad på ett optimalt 

sätt. H1 berättade att företaget som en del i sin actionplan, försökt tydliggöra 

gränsdragningen för var ansvaret börjar och tar slut för de anställda. H1 berättade att det 

löpande sker arbete med att kartlägga de olika procedurerna i företaget för att se hur de 

fungerar, om det finns problem och hur det kan förbättras. Det finns dokumenterat hur de 

olika procedurerna ska gå till, dessa dokument används för att se att det följs och om det går 

att förbättra. En mängd olika policys finns inom företaget, exempelvis miljö, och arbetsmiljö. 

Dessa policys uppdateras varje år för att se om de fortfarande gäller eller om de behövs 

ändras på. H1 redogjorde att de planerat att lyfta fram en policy varje månad för att hålla de 

anställda uppdaterade. 
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H2 förklarade att företaget har fyra övergripande organisationer, en för varje arbetsområde. 

Inom de fyra organisationerna går det att identifiera olika avdelningar, exempelvis ekonomi, 

och verkstad. Företaget har en organisationsplan där det blir tydligt vem som har ansvar för 

de olika delarna. Löpande möten inom organisationen sker två gånger per år. Ett kickoff-

möte hålls på våren och ett senare möte vid jul. Det finns även möten som är kopplade till 

varje projekt, där det diskuteras vad som ska göras och vad det finns för sluttider och 

riskmoment. Inom projektet läggs tydliga tidsplaner där det framgår vart fokus måste ligga. 

Riskerna med varje projekt är oftast de olika sluttiderna som måste hållas enligt H2. Inför 

varje projekt ser företaget över vilken arbetsmetod som passar bäst för just det projektet. 

Företaget strävar efter att de olika projekten kan leda till att de olika avdelningarna kan dra 

fördelar av varandra. Exempelvis kan restmaterial från ett projekt användas i ett annat. I och 

med att varje projekt är unikt blir således procedurerna unika. 

 

H2 förklarade att företaget använder sig av flertalet olika policys, exempelvis kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö och trafikpolicys. Uppföljning görs vid ledningens genomgångar för att se till de 

olika policyerna följs och ifall ändringar behöver göras. När det kommer till miljöpolicys och 

deras certifiering utför en extern aktör revision på arbetet. Policyerna sitter uppslagna i 

arbetsbodar och redogörs vid nyanställning. De anställda får läsa igenom de och skriva under 

en kvittens på att de tagit del av informationen. 

 

Underleverantör 

U1 hävdade att företaget har en ganska traditionell organisationsstruktur med olika 

avdelningar, exempelvis ekonomi, logistik, och personal. Hur organisationen utformats är 

däremot mer beroende av vilka människor som förekommer i företaget. Beroende på vilka 

kompetenser de besitter utformas ansvar och struktur. I företaget finns en produktionschef 

och under denne finns skiftledare med tydliga instruktioner hur de ska arbeta. Skiftledarna 

ska se till att medarbetarna gör rätt saker på rätt sätt och följer rätt procedurer. Dessa viktiga 

rutiner finns på en lista där skiftledarna varje dag går runt i verksamheten bland de anställda 

och kryssar i att allt görs på rätt sätt. Denna lista lämnas in till respektive chef och U1 

förklarade att den således fungerar som ett sorts uppföljningsdokument för varje skift. Vissa 

avdelningar i företaget har också planeringsscheman som förklarar exakt vad som ska göras 

under en arbetsdag. Dessa avdelningar är väldigt styrda i sina arbetsuppgifter medan tekniker 
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exempelvis har en mer friare roll. När problem uppstår tas det upp med närmaste chef, som i 

sin tur vidarebefordrar detta ifall det inte kan lösas. Om problemen i verksamheten 

fortfarande inte kan lösas tas det upp på morgonmötet för diskussion, för att sedan skickas 

vidare till ledningsgruppen vid behov. 

 

Flertalet policys finns skrivna i företaget där bland annat policys för jämställdhet, miljö, och 

kvalitet förekommer. De finns där och har utformats med eftertanke, men det är inget som 

direkt påverkar en arbetsdag enligt U1. 

 

U2 berättade att organisationsstrukturen är väldigt volymstyrd i företaget. Förändring kan ske 

när en kompetens saknas i företaget och behöver tillsättas, exempelvis vid en teknisk 

uppgradering av maskiner. U2 förklarade att företaget inte är mycket för att omorganisera när 

motiv saknas, eftersom det är väldigt tidkrävande. Så länge möjligheten till personlig 

utveckling finns bör en chef vara kvar i åtminstone fem år för att komma in i sin roll. I dessa 

roller förekommer regelbunden uppföljning genom utvecklingssamtal och ett nära arbete 

ledarna sinsemellan. Vem som är ansvarig för vad framgår bland annat på den uppdragstavla 

som förekommer i verkstaden, men U2 förklarade också att det är viktigt att arbete görs för 

att undvika oklarheter där delar av organisationen går i varandra. På tavlan förekommer även 

vissa regler och procedurer kring montage. Eftersom de flesta kundordrarna är unika i detta 

företag finns inga direkta arbetsscheman för de anställda att följa till punkt och pricka. 

Däremot krävs att de anställda klarar av att utläsa olika ritningar, beskrivningar och 

elscheman kring arbetet. 

 

Policys finns i företaget exempelvis gällande aspekter hur individer ska förhålla sig, samt 

vissa regler för resor och de säkerhetsrisker de kan innefatta. U2 förklarade att det mesta står 

skrivet, men att det är svårt att hålla koll på ifall de efterföljs. Först när något inträffar kan de 

användas och appliceras på situationen. 

 

U3 berättade att organisationen utformas av ledningen och sedan är det upp till företaget att 

arbeta med den. Det viktiga är att ha rätt personal på rätt plats. Under de senaste åren har det 

förekommit arbete med organisationsstrukturen vilket har lett till att de olika avdelningarna 

sammanfogats. Som en följd av detta har ett antal kombinationstjänster skapats och det är 
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kompetensen hos de anställda som legat bakom hur sammanslagningen skett. U3 berättade att 

företaget använder ett system där olika befattningsbeskrivningar och instruktioner ska finnas. 

Det fungerar mindre bra och det kommuniceras inte ut till de anställda vem som är ansvarig 

för vad och vad som ingår i befattningen. Detta håller i dagsläget på att utvecklas för ökad 

tydlighet, enligt U3. 

 

Procedurerna ute i maskinparken är ganska uppstyrda enligt U3. Vid maskinerna sitter det 

rutiner och instruktioner för hur maskinen ska riggas, vilka mätverktyg som behövs, eller 

vilka CNC-program som behövs. Procedurerna kring produktionen är i fokus, och när de inte 

är direkt kopplade till produktionen är de inte lika styrda. U3 poängterade att produktionen 

måste fungera oavsett. Procedurerna kontrolleras och övervakas hela tiden, i verkstaden finns 

det produktionstekniker som jobbar med att ständigt förbättra dessa. 

 

U3 förklarade att arbetet kring policys inte är i huvudfokus. De arbetar fram policys när ett 

behov uppstår. Det finns policys i företaget som är kopplade till miljö och kvalitet. De ska 

finnas i bakgrunden, och allra helst vara kommunicerade och tydliga, vilket de i dagsläget 

inte är, enligt U3. De policys som finns kan ha glömts bort eftersom de inte uppdaterats på 

flera år. U3 redogjorde att det har tagits fram policys för hur hemarbete ska skötas och hur 

mobiltelefonanvändande ska skötas på arbetstid. I och med att policys ej är i huvudfokus 

uppstår kontrollen att de följs först när en händelse inträffar.  
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4.7 Sammanställning MCS 

Följande tabell sammanfattar svaren kring arbetet i MCS-paketets olika byggstenar. 

  

 Kulturell 

kontroll 

Planering Cybernetisk 

kontroll 

Belöning och 

kompensation 

Administrativ 

kontroll 

U1 Klädkod: 

säkerhet, 

vårdad 

Värderingar: 

accepterande 

mot varandra, 

etiska 

långsiktig 

affärsplan, 

årsplan, daglig  

budget, 

prognos, nyckeltal,  

Metrixsystem 

individuellt 

lönesystem 

sommarpresent 

traditionell 

struktur, 

kompetens, 

tydligt ansvar, 

policys: miljö, 

kvalitet, etik 

U2 Klädkod: 

säkerhet, 

vårdad, logga 

Värderingar: 

Beteende, etik 

och moral 

strategiplan, 

strategiska 

möten, årsplan, 

seminarier 

nyckeltal, 

leveranstider, budget 

 

individuellt 

lönesystem, 

engagemang 

kompetensstyrd, 

struktur, 

uppdragsansvarig, 

policys: resor, 

etik 

U3 Klädkod: 

avslappnad, 

säkerhet 

vision, 

ledningsnivå, 

daglig planering, 

produktion 

budget, 

nyckeltal, 

leveranstider, 

kvalitet 

bonussystem, 

individuellt 

lönesystem 

struktur, 

kompetensstyrd, 

tydliga processer, 

policys: miljö, 

anställda 

      

H1 Klädkod: 

säkerhet 

Värderingar: 

förväntningar 

på anställda, 

Speak out 

3-årsplaner, 

actionplan, 

daglig, 

produktion 

budget, 

prognoser, 

nyckeltal, 

kundnöjdhet, 

produktionshastighet 

bonus, 

prestationsbonus 

struktur, 

ansvar, 

policys: miljö, 

anställda 

H2 Klädkod: 

säkerhet, 

företagslogga 

långsiktig 

affärsplan, 

projektplanering, 

efterfrågestyrd 

budget, 

prognoser, 

leveranshållning 

resultatbaserad 

bonus 

struktur, 

ansvar, 

policys: miljö, 

kvalitet 

Tabell 1. Sammanställning MCS 
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4.8 Relation och krav 

Huvudföretag 

H1 ansåg att de har en bra och nära relation med sina underleverantörer. De har arbetat 

väldigt länge med dessa och underleverantörerna är väl insatta i verksamheten. 

Underleverantörerna rapporterar även i företagets system. Det är ett sätt för företaget att spara 

tid och att ha kontroll över vad underleverantören gör. H1 förklarade att det inte är säkert att 

uppföljning görs, men att det är meningen att det ska kunna göras. Det är ett krav från 

företaget att underleverantören ska använda deras system. Företaget förväntar sig även att 

deras underleverantörer arbetar utefter samma värderingar. Företaget vill känna sig bekväma 

med att deras underleverantörer är kunniga och insatta i deras verksamhet, system, och att de 

strävar efter liknande mål. Därav känner företaget inte att det finns anledning att byta 

underleverantörer, enligt H1. 

 

När det gäller relationen till underleverantörer är denna god enligt H2. Om den inte varit det 

hade de inte använt sig av underleverantören. H2 berättade att företaget gärna använder sig av 

samma underleverantörer under flera år för att kunna bygga en bra relation. 

 

När det kommer till att kontrollera sina underleverantörer berättade H2 att de använder sig av 

underleverantörer som innehar samma certifiering som företaget och har ungefär samma mål. 

Ett exempel på detta förklarade H2 att då företaget satt upp mål gällande att använda sig av 

ekologisk asfalt, strävar de efter att deras underleverantörer har liknade mål. Inför varje val 

av ny underleverantör görs en bedömning, där det undersöks ifall den lever upp till den 

kravlista företaget har. Det ingår exempelvis en undersökning av underleverantörens 

ekonomiska situation och ifall de kan leva upp till de hårda krav att hålla leveranstider som 

företaget kräver. Det kan även förekomma krav i listan som kommer från en extern aktör, 

vilket då företaget ser till att underleverantören följer, exempelvis krav på maskiner som ska 

användas. Vid varje projekt tas offerter in från olika underleverantörer och de billigaste 

sammanställs. Därefter går företaget ut igen och pressar priserna ytterligare hos 

underleverantörerna. H2 berättade att det i dagsläget byggs väldigt mycket i branschen, och 

att det kan vara svårt att få tag i resurser. Det finns även en risk att underleverantörer försöker 

dribbla bort företaget och hissa upp priserna menade H2. Det är en av anledningarna till att 

företaget vill använda sig av samma underleverantörer där en god relation byggts upp. 
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Underleverantör 

U1 berättade att deras relation till de tre största kunderna har varit väldigt lång och att den 

varit väldigt blandad över tiden. Idag är den bra, men tidigare har den varit sämre vilket 

förklarades som att en priskonflikt eller leveransfel kunde vara anledningen enligt U1. Vidare 

berättar U1 att kunderna påverkat och tvingat företaget att följa vissa saker. Exempel på detta 

är antalet produktanmärkningar per månad, leveranssäkerhet, kvalitet, och inskrivning av 

vissa etiska policys. 

 

U2 redogjorde att säljprocessen med företaget de levererar till är lång, uppåt 12 månader, och 

att relationen är bra. Ofta använder sig företaget av olika agenter som finns med i den 

inledande fasen och som följer med hela vägen till slutet. Företaget tillsätter även egna säljare 

under tidens gång. När förhandlingen genomförts står företaget för servicen de inledande åren 

och U2 förklarade också att det är deras uppgift att se till att denna relation förlängs. 

Företagen de levererar till påverkar verksamhetsstyrningen mycket, enligt U2. Framför allt är 

det arbetet med att vara tillgängliga för kunderna som påverkas för att kunna konkurrera med 

utländska bolag. Företaget arbetar mycket med detta genom att utnyttja internet för service 

och felsökningar, men också genom e-handel. U2 redogjorde även att leveranstider kan 

ändras trots att det strider mot de optimala tidsramarna, samt att tekniska egenskaper och 

service på plats hos kunden är delar av verksamheten som skräddarsys utefter kundens 

preferenser.  

 

U3 berättade att de har en mindre skara stora kunder som står för 90 procent av deras 

omsättning. I och med att de stora kunderna utgör en stor del av omsättningen blir några av 

relationerna prioriterade eftersom de måste fungera, men U3 menade att alla relationer anses 

vara goda. 

 

U3 berättade att relationen har påverkat verksamhetsstyrningen som helhet. Det finns krav på 

att en viss sorts specialpallar ska användas vid leveranser, som dessutom företaget måste 

betala för. Företagen de levererar till är ovilliga att hålla lager och vill därför gärna att 

underleverantören gör det åt dem. U3 förklarade att ett flertal av företagen de levererar till 

kräver att de ska rapportera i deras system och att det skapar problem. Detta eftersom de 

anställda får flera olika system att lära sig och använda. U3 berättade att de känner en press 
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att göra som företagen säger, dels eftersom andra underleverantörer gör det, men också för att 

de vill erbjuda en bra service. U3 påpekade även att det är ett samarbete där de olika 

specifikationerna förhandlas fram, exempelvis leveranstider, och förpackningssätt. Det finns 

en vilja att använda ett standardavtal till företagen de levererar till, men eftersom företaget 

vill tjäna så mycket pengar som möjligt kan en anpassning till kraven vara att föredra. U3 

menade att det även kan vara positivt att vara underleverantör till ett stort och krävande 

företag eftersom det skapar ett gott rykte. 
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5 Analys 

Detta kapitel analyserar studiens resultat genom att framföra de likheter och 

skillnader mellan de svar respondenterna givit. Resultaten kopplas samman med 

studiens teoretiska referensram. Kapitlet börjar med att jämföra svaren från 

underleverantörerna utifrån ramverket för MCS-paketet. Därefter analyseras svaren 

från både huvud- och underleverantörsföretag gällande relationen och kraven.  

5.1 Kulturell kontroll 

Två av tre underleverantörsrespondenter nämnde att omfattande arbete kring värderingar 

finns kopplat till sitt företag. Värderingsarbetet innefattar mycket hur de anställda ska bete sig 

mot varandra och att det ska förankras i verksamheten. Detta kopplas till ramverket från 

Malmi och Brown (2008) som förklarar att kultur och den kulturella styrningen innefattar de 

gemensamma värderingar, uppfattningar och sociala normer som delas av medlemmarna 

inom en organisation, och att detta påverkar deras ageranden. Eftersom respondenterna 

svarade att det är viktigt att värderingarna förankras i hela verksamheten blir det tydligt att de 

vill styra de anställda att agera utefter företagets uppsatta värderingar. 

 

Respondenterna var även tydliga med att det är svårt att kontrollera och göra uppföljning på 

att värderingarna följs. Även om de uppfattade detta svårt har studien funnit flera 

arbetsmetoder kring detta. U1 förklarade att de årligen vid en ledningsgenomgång diskuterar 

och uppdaterar värderingarna. U2 redogjorde att workshops förekommer där de anställda får 

arbeta med värderingarna. Samtliga menade att först när en situation uppstår i företaget kring 

värderingarna kan en åtgärd göras mot de anställdas beteende. Detta kopplas till Malmi och 

Brown (2008), som förklarar att kultur kan förekomma även utom chefens kontroll, men 

eftersom syftet är att styra de anställdas beteende ska det ändå klassas som ett MCS och en 

del av paketet. Detta visar att även om det är väldigt svårt att kontrollera att de anställda i 

företaget verkligen kontinuerligt läser värderingarna och står för dessa bör det ändå räknas in 

i MCS-paketet, istället för att klassa det som ett rent informationssystem. 

 

En av underleverantörerna, U3, förklarade att inget direkt arbete görs kring värderingar 

eftersom arbete kring produktionen är företagets andemening och huvudfokus. Eftersom 
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respondenten var tydlig med att produktionen genomsyrar hela verksamheten görs tolkningen 

att det klassas som en värdering. Tolkningen görs eftersom det är tydligt att de anställda skall 

styras och agera utefter detta tänk, precis som Malmi och Brown (2008) nämner som ett krav 

för vad som skall klassas som MCS. 

 

Det arbete som respondenterna redogjort kring symboler i verksamheten är klädkoder. 

Samtliga respondenter talar om att arbetskläder tillhandahålls på grund av den säkerhetsrisk 

som råder på arbetsplatsen. U2 vill att de anställda helst ska ha kläder med företagets logga 

på, främst när de är på resande fot. På kontoret ville två av tre att en vårdad klädsel ska hållas. 

Undantaget var U3 som redogjorde att en mer avslappnad klädstil förekommer. Gemensamt 

för alla respondenter är att reglerna kring klädkoder som inte gäller säkerheten är oskrivna, 

och snarare fungerar som en norm på företaget som följs av medarbetarna, något som Malmi 

och Brown (2008) nämner som en del av den kulturella styrningen. 

 

Den tredje och sista delen av den kulturella styrningen är klaner (Malmi & Brown 2008). 

Inget av svaren från respondenterna kan härledas tydligt till denna del. Arbetet kring den 

kulturella styrningen är anpassad till hela verksamheten och inte utformat på olika sätt för 

olika yrkesgrupper inom företaget. 

 

5.2 Planering 

Samtliga redogjorde att det förekommer planeringsarbete, både på kort sikt och lång sikt. Då 

företagen är producerande företag är det vitalt för de att planeringen finns och blir rätt. De 

långsiktiga planeringarna har gemensamt att de tydliggör företagens visioner och mål. Sättet 

de kommuniceras till de anställda skiljer sig åt. U1 och U2 redogjorde att utvalda delar 

kommuniceras ut. I jämförelse beskrev U3 att den långsiktiga planen mestadels hålls inom 

ledningsgruppen, och att den sällan sprids och förmedlas ner i organisationen. Skillnaderna i 

sättet att kommunicera gör att det blir olika sorters uppföljning och kontroll kring 

affärsplanerna och visionerna. Exemplet påvisar att kontrollen blir starkare hos U1 och U2, 

eftersom de anställda oftare påminns, medan kontrollen blir svagare hos U3, där de 

långsiktiga planerna tas upp mer sällan. Även om uppföljningen sker sällan, ska den 

långsiktiga planeringen klassas som en del i MCS-paketet. Detta eftersom det finns en 
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uppföljning och syftet med systemet är att kontrollera och påverka de anställdas beslut 

(Malmi & Brown 2008). 

 

När det gäller den kortsiktiga planeringen finns ett mönster för hur arbetet utformas. Att 

respondenterna är producerande företag visar sig även här. Eftersom produktionen är 

viktigast planeras denna väldigt detaljerat. Den kortsiktiga planeringen om vad som ska ske i 

verksamheten förmedlas i samtliga företag ut till de anställda i form av möten, och det följs 

upp kontinuerligt genom vecko- och dagliga möten. Vid den kortsiktiga planeringen blir 

uppföljningen och kontrollen tydligare då den ofta förekommer dagligen hos våra 

respondenter och klassas därför som en del av MCS-paketet (Malmi & Brown 2008). 

 

5.3 Cybernetisk kontroll 

Resultatet visar att denna del utgör en stor och viktig del av respondenternas 

verksamhetsstyrning. Delar av den cybernetiska kontrollen förekommer i samtliga 

respondenters företag. Budgeten används i samtliga företag och ligger till grund för hur 

verksamheten sköts. Resultatet överensstämmer med vad Bunce, Fraser och Woodcock (1995 

se Malmi & Brown 2008) diskuterar, att budgeten är grunden inom MCS. Respondenterna 

uppgav att budgeten läggs årligen. Hos respondenterna finns ett mönster där budgetarbetet 

hålls på en ledningsnivå, och där vissa delar kommuniceras ut till de anställda. Detta syftar 

också till att göra de anställda medvetna och att styra deras beteende. I och med att budgeten 

årligen kontrolleras mot planerade värden och jämförs med tidigare år, motiveras den tydligt 

att ingå i MCS-paketet. Sättet att använda budgeten som respondenterna förklarat, att 

utvärdera prestationer hos företagen är ett av de sätt budgeten kan användas till, enligt Malmi 

och Brown (2008). 

 

Det framgick tydligt att användandet av finansiella nyckeltal förekommer hos samtliga 

respondenter, där prognoser görs kontinuerligt och följs upp under året. I U2 är en specifik 

person ansvarig för varje nyckeltal vilket gör att en kontroll och uppföljning blir extra tydlig. 

Ett mönster tydliggjordes i svaren att de finansiella nyckeltalen kopplade till produktionen 

presenteras för personalen en gång i månaden, och följs upp månadsvis. Analysen av detta 

blir att de anställda tydligt påverkas och styrs i sitt arbete, eftersom de vet att det kontrolleras 

kontinuerligt. 
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Ett mönster bland respondenternas svar var att samtliga företag använder sig av icke-

finansiella system. Flertalet är kopplade till produktionen exempelvis kvalitet, reklamationer, 

produktionshastighet och leveranstider där leveranstider och hållning är de viktigaste, men 

det förekommer även system för kundundersökningar. Malmi och Brown (2008) hävdar att 

de icke-finansiella systemen blir allt viktigare för företagen, och det är något som märkts 

bland respondenternas svar. 

 

Det förekommer hybridsystem hos två av tre respondenter. Hybridsystemen innehåller de 

viktigaste finansiella och icke finansiella nyckeltalen och de förmedlas ut till de anställda via 

exempelvis tv-skärmar runt om i verksamheten, eller genom en uppdragstavla. På dessa visas 

information kring de utvalda talen, exempelvis kring produktion, leveranstider och säkerhet. 

En analys kring detta är att syftet med monitorerna och tavlan är att implementera utvalda tal 

hos de anställda. Detta för att motivera de anställda, bibehålla fokus, och ständigt påminna 

om de mål som satts. Det visar tydligt att ständig kontroll och påverkan sker över de 

anställdas beteende. U1 redovisar även de olika talen månadsvis på personalmöten där de 

sätts i jämförelse med tidigare perioder. Undantaget U3 uppgav att inget arbete med 

hybridsystem görs. Arbetet med nyckeltalen hålls istället separata. Även om nyckeltalen hålls 

separata, räknas arbetet in i MCS-paketet enligt Malmi och Brown (2008), eftersom systemen 

syftar till att styra de anställda och kontrollera deras beteende. Respondenternas omfattande 

svar kring den cybernetiska kontrollen leder till analysen att den utgör en stor och viktig del i 

verksamhetsstyrningen. 

 

5.4 Bonus och kompensation 

Samtliga respondenter gav svar gällande arbete kring denna byggsten, där endast en av tre 

använder sig av bonussystem. Bonussystemet är kopplat till företagets finansiella resultat, 

enligt U3. Det är precis som Malmi och Brown (2008) förklarar, att belöningar är kopplade 

till olika uppsatta mål inom företaget. Ett tydligt mönster finns hos respondenterna, där 

samtliga redogjorde att individuella lönesystem förekommer. Detta kompensationssystem 

förklarar att engagemang, driv, kvalitet, och utveckling hos den anställda är faktorer som kan 

ge incitament till en högre lönenivå och belöning. Detta återkopplas till Malmi och Brown 

(2008) som redogör att företaget kontrollerar vilka uppgifter de anställda ska fokusera på, hur 

länge, och med vilket engagemang.  
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Uppföljning kring att de anställda arbetar på rätt sätt blir ofta kopplat till de cybernetiska 

systemen, exempelvis nyckeltal. Om företaget redovisar ett positivt resultat fungerar det som 

en uppföljning på att de anställda har gjort ett bra jobb. Nyckeltal som visar en hög 

leveranssäkerhet är tecken på att högt engagemang och fokus lagts på dessa arbetsuppgifter. 

Som en följd av detta kan antingen den enskilt anställda erhålla en högre lönenivå, eller en 

viss summa betalas ut som bonus. U1 ger även ut små belöningar som sommarpresenter, eller 

bjuder på fika när företaget som helhet åstadkommit något bra, vilket tolkas som ytterligare 

ett belöningssystem. Att belöningssystemen syftar till att motivera de anställda och 

kontrolleras regelbundet kopplat till nyckeltal, visar tydligt på att denna del förekommer och 

ska klassas som MCS, och en del av MCS-paketet. 

 

5.5 Administrativ kontroll 

Organisationsstrukturen var tydlig och omfattande hos samtliga respondenter i studien. En 

struktur som väldigt tydligt är uppdelad i olika avdelningar, där några exempel är ekonomi, 

logistik, produktion, och IT. Varje avdelning har en eller flera chefer som bär ansvaret och 

ska kontrollera att de anställda inom avdelningen arbetar på rätt sätt och genomför rätt 

arbetsuppgifter. Det finns således ett tydligt arbete hos samtliga respondenter med att dela 

upp organisationen i delar, vilket direkt kan sammankopplas med Malmi och Browns (2008) 

resonemang kring den administrativa byggstenen och att organisationsstrukturen kan 

användas till att kontrollera de anställda. Eftersom en chef kan påverka och styra strukturen 

på ett företag menar Malmi och Brown (2008) att den ska klassas som ett MCS. 

 

En intressant svarstrend visar att respondenterna bygger sin organisation utefter kompetens. 

Ifall en person besitter god kompetens inom två av verksamhetens delar är det inte ovanligt 

att personen har en kombinationstjänst. U2 är tydliga med sin ansvarsuppdelning där de har 

en anställd som står ansvarig för arbetet kring ett specifikt nyckeltal. Detta nyckeltal är 

kommunicerat ute i verkstaden tillsammans med namnet på den ansvarige, för att på tydligast 

sätt visa vem eventuella problem ska härledas till. En likhet i en tydlig ansvarsuppdelning 

redogjorde U1, där problem i verksamheten faller på avdelningschefer för att sedan 

vidarebefordras uppåt i ledningen. U3 är inte lika tydliga i sin ansvarsuppdelning. 

Ledningsstrukturen i Malmi och Browns (2008) ramverk innehåller ansvarsuppdelning, och 

eftersom den syftar till att kontrollera de anställda och deras arbetsuppgifter, ska det ingå i 

MCS-paketet.  
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Gällande procedurer i företaget har ett mönster funnits bland respondenterna. Övergripande 

ges förklaringen att ju närmare produktionen arbetet förekommer, desto mer styrda är 

arbetsuppgifterna. I de processer som är direkt kopplade till produktionen förekommer i flera 

fall en specifik lista där det uppställt i punktform står exakt vilka arbetsuppgifter som ska 

göras, samt att det dagligen kontrolleras att de anställda följer detta beteende. Processerna är 

väldigt styrda och kontrollerade, och följs upp dagligen. Därför råder ingen tvekan om att 

detta ska räknas som ett MCS. Ju längre bort från produktionen, desto mer fria blir 

arbetsuppgifterna. 

 

Arbete med policys förekommer hos samtliga respondenter. Det finns policys för miljö och 

kvalitet direkt kopplat till produktionen hos samtliga. Detta för att exempelvis upprätthålla 

olika certifieringar. Uppföljning görs regelbundet från institutionen som utfärdat certifikatet 

som en kontroll. Samtliga respondenter har även policys mer kopplat till individens egna 

beteende. Exempel på detta är policys för resor, mobilanvändning på arbetstid, och 

jämställdhet. Uppföljning och kontroll på att de följs är likt arbetet kring värderingarna. 

Uppföljning görs men oftast först när en specifik händelse inträffar som berör en policy. I och 

med att de kontrolleras och följs upp, samt att de syftar till att styra de anställdas beteende gör 

att de blir system som ska klassas som en del av MCS-paketet (Malmi & Brown 2008).  

 

5.6 Relation och krav 

Huvudföretag 

Båda huvudföretagen anser sig ha en god relation med sina underleverantörer och har arbetat 

länge med samma företag. H2 berättade att om inte relationen varit god hade inte 

underleverantören använts, vilket genom agentteorin kan visa på att det råder målkongruens 

mellan företagen. Att huvudföretagen upplever en god relation visar att det inte råder någon 

målkonflikt mellan huvudföretag och underleverantör.  

 

En viktig del inom en god relation är enligt båda huvudföretagen att underleverantören har en 

god insikt och förståelse för verksamheten. För att säkerställa detta använder sig 

huvudföretagen av en rad olika krav och kriterier att leva upp till. H1 ställer exempelvis krav 

på sina underleverantörer att de ska använda sig av och rapportera i huvudföretagets system. 

Detta kan förklaras som en styrmekanism som Zu och Kaynak (2012) menar företag bör 
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användas sig av. Denna mekanism som respondenterna redogjort för, blir en kontroll över det 

opportunistiska beteendet, som Steinle, Schiele och Ernst (2014) beskriver som en central del 

i agentteorin och kan innefatta exempelvis oärlighet eller undanhållande av information. 

 

En skillnad mellan huvudföretagen är att H1 använt sig av samma underleverantör i många 

år, medan H2 byter oftare. Detta har enligt H2 lett till att en kravlista utformats som varje 

underleverantör måste följa. Kravlistan innefattar ekonomiska aspekter, och blir således ett 

sätt för företaget att minimera risken som är kopplad till förhållandet med sina 

underleverantörer. Motiveringen till kravlistan och viljan att minimera risken kan härledas till 

agentteorins grundantagande om att människan är riskavert (Eisenhardt 1989).  

 

Eftersom H1 förklarade att företaget använder sig mycket av värderingar i sin verksamhet, 

förväntar de sig att deras underleverantörer delar dessa. Det är en likhet med vad H2 

redogjorde, att det är viktigt för företaget att deras underleverantörer exempelvis delar deras 

miljömål. H2 förklarade att en annan viktig del i verksamhetsstyrning är leveranstider. Det 

har lett till att de ställer höga krav på sina underleverantörer gällande leveranser. En analys 

utifrån studiens resultat tyder på att det som är viktigt i huvudföretagens 

verksamhetsstyrning, även är en viktig del i de krav som ställs på deras underleverantörer.  

 

Underleverantör 

Respondenterna för underleverantörsföretagen redogjorde att relationen i nuläget är god och 

viktig för underleverantörerna. Samtidigt förklarade samtliga att relationen påverkar deras 

övergripande verksamhetsstyrning och att de tvingas anpassa sig. Precis som agentteorin 

enligt Namazi (2013) förklarar, blir underleverantören agent och huvudföretaget principal i 

förhållandet mellan de båda parterna. Agenten ska utföra handlingar utefter principalens 

vägnar. De krav och anpassningar som studiens underleverantörer upplever anses direkt 

kopplas samman till den kontroll som principalen åberopar över sin agent. 

 

Verksamhetsstyrningen påverkas genom att krav exempelvis ställs på leveranstider och 

tillvägagångssätt vid leveranser, kvalitet, och tillgänglighet. Kraven har krävt 

underleverantörerna att anpassa sin verksamhetsstyrning och ibland på ett sätt som inte är 

optimalt. Exempelvis förklarade U3 att de behöver rapportera i flertalet olika system till deras 
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olika huvudföretag. Denna rapportering är en kontroll som överensstämmer med resultatet 

från intervjuerna med huvudföretagen. De olika kraven har lett till ökade kostnader vid 

exempelvis användandet av specialpallar vid leverans, eller att leveranstider sätts till en 

deadline som inte är optimal och därmed pressar företaget. Ur ett agentteoretiskt perspektiv 

blir agerandet utefter principalens vägnar ej i agentens egenintresse, och kan således ligga till 

grund för problem med motivationen enligt Namazi (2013). Att underleverantören inte 

handlar i egenintresse tyder på att relationen är finansiellt viktig för företaget, varav en god 

och lång relation eftersträvas mellan parterna. 

 

Studiens resultat visar att samtliga respondenter, både huvud- och underleverantörsföretag, 

upplever att relationen är god och viktig. Detta visar att underleverantören har accepterat de 

krav som ställs från huvudföretaget. Kraven har accepterats eftersom relationen är viktig och 

leder till en stor del av underleverantörernas omsättning. Relationen ger även 

underleverantörerna en säkerhet och status på marknaden. Det väger upp de krav som finns 

och de anpassningar som krävs, och gör att relationen upplevs som god hos 

underleverantörerna.   
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6 Slutsats och diskussion 

Detta avslutande kapitel presenterar slutsatsen av studien. En övergripande 

diskussion förs kring studien och avslutas med ett antal förslag till framtida 

forskning. 

6.1 Slutsats 

Studiens resultat visar att arbete kring samtliga byggstenar för MCS-paketet förekommer i de 

studerade underleverantörsföretagen. De planerande och cybernetiska systemen är centrala 

och utgör kärnan i verksamhetsstyrningen. Flera delar av verksamhetsstyrningen påverkas av 

krav från företag de levererar till. Underleverantörsföretagen behöver framför allt anpassa sig 

till krav på leveranser och kvalitet samt arbetet kring att mäta detta. Ytterligare resultat 

belyser att relationen är av stor vikt för båda parter där en god och lång relation eftersträvas.  

 

Studiens bakgrund förklarar att det är svårt och problematiskt att definiera vilken typ av MCS 

som är bäst lämpad för olika typer av företag och förhållanden. Studien har hela tiden syftat 

till att beskriva hur verksamhetsstyrningen utformas i förhållandet där en underleverantör 

levererar till ett annat företag. Resultatet i studien visar att MCS-paketet i ett 

underleverantörsföretag har ett centralt fokus i de planerande, och cybernetiska systemen, där 

arbete kring leveranser anses mycket viktigt för verksamheten. Resultatet beskriver hur 

verksamhetsstyrningen utformas hos underleverantörer, vilket vi anser bidrar till kunskapen 

om MCS. 

 

Precis som resultatet visar påverkas och anpassas underleverantörernas verksamhetsstyrning 

av krav från företag de levererar till, där de i olika delar utformar arbetet på ett sätt som inte 

är optimalt. Detta kopplas samman med den ursprungliga problematik som presenteras i 

studien där Pernot och Roodhooft (2014) beskriver att en dålig passform på MCS leder till en 

dålig prestation för företaget. Denna studie visar snarare på att relationen är tillräckligt viktig 

för underleverantörerna att de väljer att bemöta kraven och anpassa sin verksamhetsstyrning. 

Statusen de större kunderna ger och den stora påverkan de har på underleverantörens 

finansiella ställning visar snarare på att trots att delar av verksamhetsstyrningen inte är 

optimalt utformad, leder den ändå till en god prestation för den totala verksamheten. 
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6.2 Diskussion 

I och med att studien använt sig av MCS-paketet har det i analysen krävts löpande 

ställningstaganden ifall de olika systemen i verksamheten lever upp till de kriterier som ställs, 

för att de ska räknas in i paketet eller inte. Ytterligare klargörande kring vad som skall räknas 

in i paketet hade underlättat. Detta eftersom kriterier som uppföljning och kontroll kan ske 

och tolkas på olika sätt, och därför vara svåra att identifiera i en verksamhet. Detta kan vara 

en av anledningarna till att det är svårt att bestämma vilket MCS-paket som lämpar sig bäst i 

olika kontexter. Under intervjuerna framkom att arbetet oftast har syftet att kontrollera de 

anställdas beteende, och därav ska klassas som MCS. Däremot svarade respondenterna i flera 

fall att de är osäkra på att de anställda verkligen känner sig kontrollerade av de olika 

systemen. Även om uppföljning görs, upplevde de att det är svårt att avgöra ifall de anställda 

påverkas i det vardagliga arbetet. Detta är en intressant notering. Även om syftet är tydligt 

kan systemet ha låg effekt på de anställda, och därför ställer vi oss frågan om det i dessa fall 

verkligen bör klassas som MCS. 

 

Under studiens gång har det framkommit att vissa byggstenar i paketet är nära 

sammankopplade med varandra. De planerade systemen är exempelvis nära kopplat till 

budget och leveranstider, och värderingarna tenderade att sammanfalla nära med arbetet kring 

policys. Finansiella och icke finansiella nyckeltal kopplas ofta samman i en form av 

hybridsystem. Detta indikerar på att motiv finns för synen på MCS som en enhet istället för 

isolerade system. 

  

Vid analysen av respondenternas verksamhetsstyrning, framkom att den utformas på ett 

liknande sätt i både huvud- och underleverantörsföretagen. Det är inget som studerats i detta 

arbete, men en möjlig förklaring kan vara att huvudföretagen i studien även levererar till 

andra företag och således blir en underleverantör i det förhållandet. 

 

Vi är medvetna om att ifall synen på MCS som en enhet inte delas skulle resultatet av studien 

kunna tolkas annorlunda. Eftersom studien inte lagt fokus på att diskutera varför det bör ses 

som ett paket eller inte, anses resultatet fortfarande relevant eftersom syftet med att beskriva 

utformningen av verksamhetsstyrningen hos underleverantörer uppnåtts. 

 



 

 

46 

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Som en följd av denna studie anser vi att definitionen av begrepp och kriterier kopplade till 

MCS-paketet bör klargöras ytterligare, för att underlätta identifiering av de olika systemen. 

Eftersom denna studie mestadels innefattat producerande företag skulle det kunna vara av 

intresse för framtida forskning att studera hur verksamhetsstyrning utformas i andra 

branscher. Ytterligare inriktningar av intresse vore att studera ett huvudföretag och ett antal 

av deras underleverantörer för att få tydlighet i hur påverkan sker. Att studera en 

underleverantör med flertalet huvudföretag kopplat till sig och hur de olika kraven utformar 

verksamhetsstyrningen är ännu ett intressant område, där en underleverantör tvingas parera 

de olika kraven.  
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Bilaga 1 
 

Kontaktade företag 

 

Andon Robotics AB 

Atlas Copco Rock Drills AB 

Bauhaus Örebro 

Ellagro Örebro AB 

Emba Machinery AB 

ICA Maxi Stormarknad Örebro 

IKEA 

Johnson Metall AB 

Kung Markatta Holding AB 

Linde Maskiner AB 

Mondi Örebro AB 

NCC Construction Sverige AB 

Nerike Kugg & Mekan AB 

Rullprofil AB 

Tranab Markbyggnad AB 

T-schakt AB 

Willys Örebro 

 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide huvudföretag 

Allmänt 

1. Hur länge har du varit i företaget? 

2. Vad innefattar din position i företaget? 

 

Verksamhetsstyrning 

3. Hur arbetar ni med värderingar och symboler (exempelvis klädkod) inom företaget? 

 

4. Hur arbetar ni med planering av arbetet? 

o Lång (>12 mån) och kort (<12) planering? 

 

5. Hur arbetar ni med följande system? 

o Budget 

o Finansiella mätsystem, (exempelvis nyckeltal) 

o Icke finansiella mätsystem, (exempelvis kundlojalitet, kvalitet) 

o Hybridsystem, (exempelvis det balanserade styrkortet) 

 

6. Hur arbetar ni med belöning och kompensationssystem? 

 

7. Hur arbetar ni med följande? 

o Organisationsstrukturen (exempelvis uppsättning av avdelningar) 

o Arbetet med att klargöra vem som är ansvarig för vad? (exempelvis möten 

mellan avdelningar, deadlines) 

o Arbetet med att definiera och upprätta ”rätt” procedurer vid arbetsgång? 

o Policys 

 

Relationen till underleverantörer 

8. Hur är er relation till era underleverantörer? 

 

9. Arbetar ni på något sätt med att kontrollera era underleverantörer? 

 

Avslutning 

10. Finns det något Ni vill tillägga till detta samtal?  



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide underleverantör 

Allmänt 

1. Hur länge har du varit i företaget? 

2. Vad innefattar din position i företaget? 

 

Verksamhetsstyrning 

3. Hur arbetar ni med värderingar och symboler (exempelvis klädkod) inom 

företaget? 

 

4. Hur arbetar ni med planering av arbetet? 

o Lång (>12 mån) och kort (<12) planering? 

 

5. Hur arbetar ni med följande system? 

o Budget 

o Finansiella mätsystem, (exempelvis nyckeltal) 

o Icke finansiella mätsystem, (exempelvis kundlojalitet, kvalitet) 

o Hybridsystem, (exempelvis det balanserade styrkortet) 

 

6. Hur arbetar ni med belöning och kompensationssystem? 

 

7. Hur arbetar ni med följande? 

o Organisationsstrukturen (exempelvis uppsättning av avdelningar) 

o Arbetet med att klargöra vem som är ansvarig för vad? (exempelvis möten 

mellan avdelningar, deadlines) 

o Arbetet med att definiera och upprätta ”rätt” procedurer vid arbetsgång? 

o Policys 

 

Relationen till företag ni levererar till 

8. Hur är er relation till de företag ni levererar till? 

 

9. Hur har denna relation inflytande på er verksamhetsstyrning? 

 

Avslutning 

10. Finns det något Ni vill tillägga till detta samtal? 


