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Bakgrund och forskningsfråga: Målstyrning är ett viktigt hjälpmedel för företag i deras 

strävan efter att följa sina strategier. Målstyrning kan ske genom användning av formella eller 

informella styrmedel, och ska anpassas efter varje enskilt företag. Traditionella 

affärsverksamheter har ofta som fokus att generera vinst och använder sig främst av formella 

styrmedel. Kreativa näringar har istället sitt fokus på kreativiteten, och använder sig främst av 

informella styrmedel. Kreativa företag har inte samma möjlighet att konkurrera på marknaden 

som traditionella affärsverksamheter, men den ekonomiska aspekten är fortfarande viktig då 

det är ett krav för deras fortlevnad. Flertalet kreativa näringar väljer att diversifiera sin 

verksamhet inom relaterade områden för att skapa en mer stabil ekonomi. Detta medför dock 

en utmaning i att behålla kreativiteten inom ett område, trots en diversifierad 

verksamhetsstruktur. Studiens övergripande forskningsfråga är: Hur håller kreativa företag, 

inom konstsektorn, med relaterat diversifierad verksamhetsstruktur samman hela 

organisationen genom målstyrning? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur kreativa företag med flertalet olika 

verksamhetsgrenar utformat sin målstyrning med hjälp av olika formella och informella 

styrmedel. Ytterligare ett syfte är att analysera vilka fördelar och nackdelar de olika styrmedlen 

skapar för företagen gällande deras målstyrning.  

 

Metod: Denna studie utgör en fallstudie av två kreativa näringar. Undersökningen utgår från 

en abduktiv forskningsansats med en kvalitativ forskningsstrategi. Den teoretiska 

referensramen är främst baserad på insamlat material från litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Det empiriska materialet utgörs främst av ingående personliga intervjuer, samt viss information 

från hemsidor tillhörande de organisationer som deltar i denna studie.  

 

Slutsats: Kreativa näringar med relaterat diversifierad verksamhetsstruktur använder formella 

styrmedel för att styra de ekonomiska aspekterna och informella styrmedel för att styra 

kreativiteten och de anställdas beteenden. Denna målstyrning gör att de kan uppfylla både deras 

ekonomiska och konstnärliga mål och hålla samman sin relaterat diversifierade 

verksamhetstruktur. 

 

Nyckelord: Performance management, creative industries, cultural industry, formal control, 

informal control, budgeting, key performance indicators, culture, storytelling, tone at the top, 

related diversification, mechanistic management, organic management.  



Abstract 

Title: The art of managing an organization - Performance management within creative 

industries with a related diversified business structure.  

Course: 2FE75E - Business Administration III - Management Accounting, Bachelor thesis 

University, city, semester: School of Economics at Linnaeus University, Kalmar, spring 

2016.  

Authors: Carlsson, Maria., Gjelstad, Louise & Martinsson, Emma. 

Supervisor: Boye, Petter.  

Examiner: Boye, Petter.  

Co-assessor: Bredmar, Krister. 

 
Background and research question: Performance management is an important tool for 

businesses in their efforts to pursue their strategies. Performance management can be achieved 

through the use of formal or informal control instruments, and should be tailored to each 

individual company. Traditional businesses often have the focus to generate profit and primarily 

use formal control instruments. Creative industries have instead its focus on creativity, and 

primarily use informal control instruments. Creative companies do not have the same 

opportunity to compete in the market as traditional businesses, but the financial aspect is still 

important as it is a requirement for their survival. Most creative industries choose to diversify 

their business in related areas to create a more stable economy. However, this means a challenge 

to retain the creativity in one area, despite a diversified business structure. The study's overall 

research question is: How do creative businesses, in the arts sector, with a related diversified 

business structure hold together the entire organization through performance management?  

 

Objective: The purpose of this study is to describe how creative companies with several 

different branches of business activity have designed its performance management using 

different formal and informal control instruments. Another purpose is to analyze the advantages 

and disadvantages that the different control instruments create for companies concerning their 

performance management. 

 

Method: This study is a case study of two creative industries. The survey is based on an 

abductive research approach with a qualitative research strategy. The theoretical framework is 

mainly based on material collected from literature and scientific articles. The empirical material 

consists mainly of detailed personal interviews, as well as certain information from websites 

belonging to organizations involved in this study. 

 

Conclusion: Creative industries with a related diversified business structure are using formal 

control instruments to steer the financial aspects and informal control instruments to steer 

creativity and employee behavior. This performance management enables them to meet both 

their financial and artistic goals and hold together its related diversified business structure. 

 

Keywords: Performance management, creative industries, cultural industry, formal control, 

informal control, budgeting, key performance indicators, culture, storytelling, tone at the top, 

related diversification, mechanistic management, organic management.
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1 Inledning - Målstyrning inom organisationer 

 
I detta kapitel presenteras det valda forskningsområdet. Författarna inleder med att kort 

beskriva målstyrning för att ge läsaren en inblick i ämnet som är i fokus i denna studie. Vidare 

behandlas bakgrunden till området, vilken leder till en problematisering som skapar förståelse 

för problemet. Utifrån den diskussion som förs i problematiseringen utformas studiens 

övergripande frågeställning, underfrågor samt studiens syfte. Kapitlet avslutas sedan med en 

genomgång av studiens nyckelord.  

 
 

Organisationer utformar strategier för att kunna agera i sin omgivning. De strävar efter 

fortlevnad och att kunna konkurrera med andra organisationer. En organisations långsiktiga 

strategier kan ses som den inriktning de vill och ämnar följa. Dessa strategier preciseras i 

kortsiktiga mål, vilket ger organisationerna något mer konkret att arbeta för, samt att 

strategierna utgör en viktig aspekt i att få medarbetarna att enhetligt arbeta mot samma mål 

(Lindvall, 2001). Ett för organisationer viktigt hjälpmedel för att följa sina strategier är 

målstyrning; performance management (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 

2014; de Waal, 2002; Lebas, 1995; Ferriera & Otley, 2009). Inom målstyrning brukar 

utgångspunkt tas i formella styrmedel och att det som mäts är det som blir gjort, och därför 

måste de mätsystem som används anpassas efter den verksamhet som bedrivs (Anthony et al., 

2014). Målstyrning skapar därmed en möjlighet att mäta ett företags prestationsförmåga, 

exempelvis aspekter som tidsåtgång och lönsamhet. Sådana mått konkretiserar verkligheten till 

något kommunicerbart och jämförbart, vilket till viss del möjliggör och underlättar chefers 

styrande (Lebas, 1995).  

 

Inom en organisation är det viktigt att de styrande, så som ledning och chefer, har korrekt och 

relevant information för att kunna fatta beslut som gynnar dem. Den målstyrning en 

organisation har, och de val av styrmedel de gör, är därför av stor vikt. Det är bland annat genom 

dessa som organisationen försöker förutse handlingsalternativ vid förändringar inom den 

bransch och marknad de verkar i (de Waal, 2002). Genom att mäta det som varit och hur 

situationen ser ut idag kan mål för vart företaget vill nå sättas upp, samt följas upp och 

utvärderas. Det är historiska prestationer som mäts, men detta för att skapa och forma framtida 

prestationer (Lebas, 1995). Organisationens prestationsförmåga är en aspekt som i stort 

påverkar hur företag fattar beslut och agerar, och ett sätt att kunna mäta denna är något som det 

forskas allt mer kring (Folan & Browne, 2005). Målstyrning utgår dock inte enbart från aspekter 

som kan mätas, utan även från mer informella styrmedel och processer. Även dessa hjälper 
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organisationer att uppnå sina uppsatta mål och följa sina strategier, samt stödjer cheferna i deras 

arbeten (Ferriera et al., 2009). Målstyrning är ett brett begrepp och som i sin praktiska 

tillämpning kan variera beroende på organisationens utformning och inriktning (Anthony et al., 

2014).  

1.1 Bakgrund - Organisationer med olika inriktningar samt deras styrning 

1.1.1 Traditionella affärsverksamheter och formella styrmedel 

För traditionella affärsverksamheter, både tjänste- och produktionsinriktade företag, är det 

övergripande målet att skapa vinst för företaget och dess intressenter (Jacobsen & Thorsvik, 

2014; Ax, Johansson & Kullvén, 2009; Thomasson et al., 2013). Det finns flera olika typer av 

modeller, exempelvis Business Process Reengineering, Lean och the Balanced Scorecard, som 

trots att de fokuserar på skilda områden inom verksamheten alla är utformade för att minska 

företagets kostnader och därigenom öka lönsamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett annat 

sätt att försöka öka lönsamheten är att se förbi kostnaderna, och istället fokusera på intäkterna. 

För vinstfokuserade företag har nöjda kunder blivit en viktig vinstgenererande faktor. Detta gör 

att kunden är i fokus när de utvecklar nya produkter (Teece, 2010; Ax et al., 2009). Vid 

presentation av produkterna betonas vilket värde produkten har för en kund (Teece, 2010).  

 

När fokus inom en organisation är att skapa en vinst för företaget, så som i traditionella 

affärsverksamheter, krävs noggrann planering, mätning och uppföljning för att kontrollera att 

verksamheten fortlöper enligt det övergripande målet (Ax et al., 2009; Thomasson et al., 2013). 

Detta kan ske med hjälp av styrmedel. Då organisationerna har ett finansiellt fokus är formella 

styrmedel väl anpassade. De utgörs ofta av regler och standardprocedurer och har som syfte att 

övervaka, mäta och följa upp utvecklingen inom organisationen (Langfield-Smith, 1997). De 

kontrollerar en organisations input, processer samt output (Jaworski, 1988). De formella 

styrmedlen initieras vanligtvis av ledningen och är oftast nedskrivna (Jaworski, Stathakopoulos 

& Krishnan, 1993; Jaworski, 1988; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett mycket använt formellt 

styrmedel är budget (Ax, Johansson & Kullvén, 2015; Langfield-Smith, 1997; Anthony et al., 

2014). För en majoritet av organisationer är budgeten ett mycket viktigt planerings- och 

uppföljningsverktyg och den utgör ofta grunden i ledningens försök till att kontrollera 

verksamheten (Anthony et al., 2014; Lindvall, 2001). Även nyckeltal är ett viktigt formellt 

styrmedel (Philgren & Svensson, 1989; Anthony et al., 2014). Användningen av nyckeltal har 

flera olika syften. De skapar exempelvis ett sätt för företag att enkelt mäta om de nått upp till 

planerade nivåer eller delmål, samt att det går att undersöka om företagets handlingar leder till 
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måluppfyllelse av verksamhetens övergripande mål. Dessutom skapar nyckeltal en möjlighet 

att jämföra ett företag mot ett annat, exempelvis hur väl vissa aspekter av företaget fortskrider 

jämfört med konkurrenterna (Carlsson, 2014). Ytterligare ett användningsområde för nyckeltal 

är att undersöka företagets nuvarande lönsamhet, effektivitet och dess finansiella struktur (de 

Waal, 2002; Carlsson, 2014).  

1.1.2 Kreativa företag och informella styrmedel 

En sorts verksamhet som många gånger skiljer sig från traditionella affärsverksamheter är den 

som utgörs av kreativa företag (Lampel, Lant & Shamsie, 2000). Kreativa företag omfattar 

exempelvis konst, litteratur, arkitektur, mode, media och musik (Ramböll, 2013). Då begreppet 

kreativa företag inbegriper flertalet skilda områden har vi som författare till denna studie valt 

att begränsa oss till organisationer som främst är inriktade på konst samt själva 

hantverksprocessen.  

 

Kreativa näringars största fokus ligger i att hitta den gränslösa kreativiteten, förutsatt att det 

finns kreativa individer som kan ge utlopp för denna. Då kreativiteten flödar finns alla 

förutsättningar för att företagen ska vara framgångsrika (Lampel et al., 2000). Dock är det svårt 

att mäta kreativitet då denna kan uppstå lika snabbt som den kan försvinna (Bilton, 2007). 

Därför är det viktigt att bibehålla kreativitet och de idéer som uppdagas (Lampel et al., 2000; 

Bilton, 2007), vilket kan uppfyllas genom att ha motiverande individer på 

ledarskapspositionerna samt att ny personal för med sig nya tankesätt och synvinklar (Lampel 

et al., 2000). Då kreativitet är en kärnfaktor för kreativa näringar har det kommit att resultera i 

att de är mer innovativa än organisationer som i grunden inte utgör kreativa företag 

(Tillväxtverket, 2016). Dock är det svårt för företag inom den kreativa branschen att förutse 

vilken efterfrågan det kommer att vara på deras produkter på marknaden. Det blir därför en stor 

utmaning att hitta en bra balans mellan den konstnärliga kreativiteten och de kommersiella krav 

som potentiella kunder på marknaden ställer. Ytterligare en aspekt är de ekonomiska 

begränsningar som kan finnas i skapandeprocessen; hur mycket pengar kan ett företag satsa på 

en produkt vars försäljningssiffror de inte kan förutspå (Lampel et al., 2000)?  

 

Organisationer inom kreativa branscher behöver övervinna många svårigheter, exempelvis att 

försöka tillverka det som efterfrågas utan att kompromissa med de värden som finns i att vara 

konstnär och nyskapande. Även utvecklingen av system och marknader som stödjer den 

innovationskraft, kreativitet och inspiration som är grunden i kreativa näringar är av stor vikt 
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(Lampel et al., 2000). Inom traditionella affärsverksamheter värdesätts produkter efter dess 

användbarhet och speciella egenskaper. Dock uppstår svårigheter i att försöka bestämma ett 

värde på konst och kultur på samma sätt. Konst upplevs olika beroende på individens 

preferenser, och dessa preferenser kan ändras snabbt. De produkter som tillverkas inom kreativa 

näringar ska vara estetiskt tilltalande eller uttrycksfulla snarare än användbara (Lampel et al., 

2000; Lawrence & Phillips, 2002). Kreativa företag har inte alltid de konkurrensmöjligheter att 

öka efterfrågan genom produktutveckling som många andra produktionsföretag har när 

lönsamheten behöver öka. Nya konstnärliga verk genererar många gånger en sämre efterfrågan 

på marknaden än vad nya traditionella produkter gör, vilket skapar problem för utveckling. På 

grund av detta, samt det faktum att individer som verkar inom konst och kultur sällan har något 

större intresse för eller kunskap inom affärer, skapas en besvärlig situation för att kunna verka 

inom området. Personer med intresse för konst och kultur drivs av mer icke-ekonomiska 

faktorer så som kreativitet och passion, och att företaget ska vara lönsamt är inte alltid det 

övergripande målet (Boye & Sandberg, 2005). De som arbetar med konst måste därför förlita 

sig på sin kreativitet, talang och uppfinningsrikedom för att skapa något som konsumenterna 

vill se och köpa. På grund av detta måste ledarna inom en kreativ näring uppmuntra och 

motivera medarbetarna att vara kreativa och drivas av sin passion. Om de kontrolleras för hårt 

kan det begränsa deras innovationsförmåga. Det krävs därför en mjukare och öppnare styrning 

(Lampel et al., 2000), och de flesta kreativa företag utgår från en informell styrning (Bridgstock, 

2011). 

 

Detta behov av en mjukare styrning kan uppfyllas genom informella styrmedel (Anthony et al., 

2014). Informella styrmedel initieras mestadels av medarbetarna (Jaworski et al., 1993; 

Jaworski, 1988), och kontrollerar individerna och det sociala samspelet inom organisationen 

(Jaworski, 1988). Ett exempel på ett viktigt informellt styrmedel är företagets kultur (Anthony 

et al., 2014). Inom alla organisationer finns en intern kultur som är specifik för just dem, vilken 

skapar värden och normer som styr medarbetarnas beteende (Anthony et al., 2014; Bolman & 

Deal, 2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ytterligare ett informellt styrmedel är storytelling. 

Detta används genom att organisationer via historier, om exempelvis dess grundare, kan forma 

medarbetarnas värderingar och hur de väljer att bete sig i olika situationer (Anthony et al., 2014; 

Boyce, 1996; Denning, 2001). De nuvarande ledarna utgör också en viktig del av de etiska 

värderingar och mål som finns inom organisationen. Tone at the top är även det ett informellt 

styrmedel, där ledarens förmåga att föregå med gott exempel och dess val av sätt att styra stort 

påverkar organisationen (Anthony et al., 2014; Schwartz, Dunfee & Kline, 2005). 
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1.1.3 Relaterad diversifiering inom organisationer 

Oavsett organisationens utformning och fokus kan den omfatta mer än en 

verksamhetsinriktning. En anledning till detta kan vara att organisationen vill minska 

osäkerheten av att vara beroende av endast en marknad eller kundgrupp. Genom att utvidga 

exempelvis antalet produkter eller tjänster kan företaget nå ut till fler kundgrupper och sprida 

ut risken på flera marknader (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Genom att diversifiera sin 

verksamhet till relaterade områden till grundverksamheten kan organisationen dra nytta av den 

marknadsstyrka de redan har, samt att de ofta har den kompetens som behövs. Ur en 

kvalitetssynpunkt anses diversifieringen av verksamheten bli mer trovärdig om de olika 

inriktningarna är relaterade till varandra. De företag som utvidgat sin verksamhet till nära 

relaterade områden lyckas ofta bättre än de som utvidgar till icke-relaterade områden eller inte 

utvidgar sin verksamhet alls (Peters & Waterman, 1982). Ett problem som dock kan uppstå för 

en organisation med flera olika verksamhetsgrenar är att en verksamhetsdel kan äta upp eller 

förhindra vinst i en annan del. Det blir en typ av kannibalism inom det egna företaget. Det är 

därför viktigt att den verksamhetsmodell och styrning man använder är anpassat för den egna 

organisationen (Teece, 2010). Inom en organisation med flertalet verksamheter kan dessutom 

behov av olika styrning inom skilda delar av organisationen uppstå (Lindvall, 2001). 

1.2 Problematisering - Styrmedel inom kreativa verksamheter för att kombinera 

kreativiteten med ett ekonomiskt fokus 

Kreativa näringar bidrar till utveckling och utgör därför en viktig del för samhället (Kulturrådet, 

2016; Bridgstock, 2011; Bilton, 2007). De bidrar också en stor del till både export och 

sysselsättningen i Sverige (Power, 2002). Trots sitt bidrag till den ekonomiska utvecklingen är 

kreativa näringar ofta i behov utav finansiellt stöd (Bridgstock, 2011). Kreativa näringar är inte 

den viktigaste delen av den svenska ekonomin, men däremot utgör de trots detta en betydande 

del av den (Power, 2002).  

 

Som nämnt i avsnittet Inledning - Målstyrning inom organisationer och Bakgrund - 

Organisationer med olika inriktningar samt deras styrning används både formella och 

informella styrmedel inom målstyrning. Beroende på vilken sorts organisation; traditionell 

affärsverksamhet eller kreativa företag, används de olika styrmedlen i större eller mindre 

utsträckning. Användningen av formella styrmedel utesluter inte användningen av informella 

styrmedel, och vice versa, utan organisationer kan gynnas av en blandning av dessa (Cravens, 

Lassk, Low, Marshall & Moncrief, 2004; Jaworski et al., 1993; Jaworski, 1988; Jacobsen & 
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Thorsvik, 2014). Att endast studera en typ av styrmedel skulle inte korrekt avbilda hur 

verksamheten egentligen styrs. Ett enskilt styrmedel kan inte heller hållas ansvarigt för att 

egenhändigt ha skapat ett visst beteende hos medarbetarna inom organisationen (Jaworski et 

al., 1993). Forskare har därför sedan en tid försökt undersöka hur olika styrmedel samverkar 

inom en organisation (Jaworski et al., 1993; Langfield-Smith, 1997; Cravens et al., 2004).  

 

För vinstfokuserade företag används i största mån formella styrmedel (Langfield-Smith, 1997), 

medan kreativa företag utgår från mer informella styrmedel (Lampel et al., 2000). Det är av stor 

vikt att de styrmedel som används är väl anpassade efter organisationens situation och 

verksamhet, annars finns en risk att styrmedlen istället stjälper organisationen på längre sikt 

(Jaworski, 1988). Trots att det är andra aspekter än vinst och lönsamhet som är fokus inom de 

kreativa verksamheterna, nämligen konsten, kreativiteten och passionen, måste dessa företag 

fortfarande ta hänsyn till ekonomiska faktorer (Boye & Sandberg, 2005). Här uppstår ett 

dilemma om vad som är verksamhetens egentliga fokus; är det konsten eller kommersialisering? 

Konstnärer strävar efter att skapa något unikt och innovativt, men för att få ett lönsamt företag 

måste de försöka tillfredsställa så många människor som möjligt (Lampel et al., 2000). Om ett 

företag inte är lönsamt, eller åtminstone gör ett nollresultat, kommer det inte att kunna fortsätta 

driva sin verksamhet (Ax et al., 2009; Thomasson et al., 2013). Detta gör att företagen, 

samtidigt som de fokuserar på sitt intresse inom konst och hantverk, måste planera sin 

verksamhet gällande exempelvis ekonomi, marknadsföring och försäljning. Detta medför att 

många kulturföretagare kan ses som “ofrivilliga företagare” (Boye & Sandberg, 2005).  

 

Som nämnt i avsnittet Bakgrund - Organisationer med olika inriktningar samt deras styrning 

kan en organisation diversifiera sin verksamhet till att omfatta flera inriktningar, ofta med målet 

att göra verksamheten mer lönsam (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Peters & Waterman, 1982). 

Det är relativt vanligt att även kreativa verksamheter, som inte har vinstfokusering som 

huvudfokus, diversifierar sina verksamheter inom relaterade områden (Lampel et al., 2000; 

Boye & Sandberg, 2005). Det finns flera bakomliggande orsaker till varför dessa företag väljer 

att diversifiera sin verksamhet, men ett grundproblem är att många kreativa företag har svårt att 

få konsumenterna att betala för deras tjänster och produkter. Detta beror dels på svårigheterna 

med att nya konstnärliga verk inte automatiskt resulterar i en hög efterfrågan (Boye & 

Sandberg, 2005), samt att det kan vara svårt att värdera konst eller kultur på marknaden (Lampel 

et al., 2000; Galloway & Dunlop, 2007). Om marknaden för konst- och kulturprodukter 

lämnades helt fri, utan subventioner, skulle både produktionen och konsumtionen begränsas 
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(Galloway et al., 2007). Relativt småskaliga kreativa näringar kan ha stor nytta av att 

diversifiera sin verksamhet inom relaterade områden. Denna diversifiering ger organisationen 

en större betydelse, särskilt om organisationen är belägen något avsides eller på en mindre ort. 

Då organisationen har mer att erbjuda lockas fler turister till att besöka dem. Detta kan i längden 

vara fördelaktigt för en hel ort eller samhälle (Power, 2002). En ytterligare anledning är att en 

del företag inom kulturbranschen får bidrag av staten, vilket gör människor mindre benägna att 

betala exempelvis inträde, och andra relaterade aktiviteter, till verksamheten (Boye & 

Sandberg, 2005; Galloway et al., 2007). Flertalet kreativa företag har löst detta problem genom 

att diversifiera sin verksamhet och bredda sitt utbud. De utvidgar sin verksamhet till att 

inbegripa flera olika inriktningar (Boye & Sandberg, 2005). En diversifierad verksamhet ger en 

organisation en stadigare grund. Den blir inte längre lika känslig för förändringar på enskilda 

marknader eller det ekonomiska läget i landet (Power, 2002).  

 

Verksamheten kan locka fler kundgrupper genom att utveckla sitt produkt- eller 

tjänstesortiment, och därigenom minska osäkerheten (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Därmed kan 

företaget öka möjligheterna till att generera intäkter från flera olika enheter som alla styrker 

varandra (Boye & Sandberg, 2005). Med en diversifierad verksamhet uppstår dock utmaningen 

att fortfarande hålla kvar kreativiteten och konsten i fokus genom specialisering inom ett visst 

område, trots att detta ska kombineras med flera relaterade specialiserade områden inom samma 

organisation (Lampel et al., 2000). Kan ett konstnärligt inriktat kreativt företag kombinera sina 

konstnärliga värderingar med det ekonomiska fokus som krävs för att ha en relaterat 

diversifierad verksamhet? Att ett företag innehåller åtskilliga inriktningar resulterar dock i att 

verksamheten blir komplex. Detta kan medföra att verksamheten som helhet blir svår att hålla 

samman utan att frångå huvudverksamheten samt organisationens grundläggande målsättning. 

Ledarna måste hitta ett tillvägagångssätt för att kunna styra medarbetare mot ett gemensamt 

mål som även gynnar verksamheten som helhet (Boye & Sandberg, 2005), gällande både 

konsten och ekonomin. Hur kan dessa företag använda sig av målstyrning för att hålla samman 

organisationen och styra de olika verksamheterna mot samma övergripande mål? 

 

Denna studie ämnar fokusera på kreativa företag som utgår från intresse och engagemang 

snarare än ekonomiska faktorer, men som samtidigt har komplexa verksamhetsindelningar som 

kräver affärsmässigt fokus. Det är därför av relevans att de styrmedel som används är anpassade 

för denna typ av organisation. Då kreativa företag många gånger består av flera olika 

verksamheter som ska samarbeta och komplettera varandra, och därmed är i behov av ett 
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affärstänkande (Boye & Sandberg, 2005; Lampel et al., 2000), anser vi som författare att de 

traditionella formella styrmedlen så som budget och nyckeltal är lämpliga att undersöka i 

konstnärligt inriktade organisationer. De ger en indikation på hur verksamheterna kontrolleras, 

planeras och följs upp. De är värdefulla formella styrmedel som används inom målstyrning 

(Anthony et al., 2014). Författarna till denna studie anser även att de informella styrmedlen 

kultur, storytelling och tone at the top lämpar sig väl för dessa organisationer då en viktig 

grundsten är konstnärernas fokus på hantverket, gemensamt intresse, engagemang, traditioner 

och gemenskap (Boye & Sandberg, 2005). Dessa styrmedel ger en inblick i de underliggande 

processer som påverkar styrningen av verksamheten (Anthony et al., 2014). Författarna anser 

därmed att dessa formella och informella styrmedel ger en uppfattning om hur en verksamhet 

kan hållas samman.  

1.3 Problemformulering 

Hur håller kreativa företag, inom konstsektorn, med relaterat diversifierad 

verksamhetsstruktur samman hela organisationen genom målstyrning? 

 

Denna övergripande forskningsfråga kommer att besvaras genom fem underfrågor: 

 Hur använder de sig av budget? 

 Hur använder de sig av nyckeltal? 

 Hur använder de sig av företagskultur? 

 Hur använder de sig av storytelling? 

 Hur använder de sig av tone at the top? 

1.4 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kreativa företag med flertalet olika 

verksamhetsgrenar utformat sin målstyrning med hjälp av olika formella och informella 

styrmedel. Ytterligare ett syfte är att analysera vilka fördelar och nackdelar de olika styrmedlen 

skapar för företagen gällande deras målstyrning.  

1.5 Nyckelord 

Performance management, creative industries, cultural industry, formal control, informal 

control, budgeting, key performance indicators, culture, storytelling, tone at the top, related 

diversification, mechanistic management, organic management. 
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2 Metod - Studiens genomförande 

 

I detta kapitel presenteras vald metod för studiens genomförande. Kapitlet inleds med författarnas 

förförståelse för att ge läsaren en tydlig bild av författarnas tidigare kunskap. Vidare följer en 

genomgång av de olika val av metod författarna har gjort. De metoder som använts diskuteras och 

motiveras för att möjliggöra en kritisk granskning.  

 

2.1 Förförståelse 

Vid denna undersöknings början var vi författare genom våra studier inom företagsekonomi 

redan bekanta med verksamhetsstyrning och de begrepp som faller inom detta område. 

Förförståelsen har erhållits genom föreläsningar vid Linnéuniversitetet samt via studier av 

rekommenderad kurslitteratur. Denna typ av förståelse kommer från andrahandskällor; det är 

erfarenheter från andra människor, men det är dock fortfarande en viktig del av den förförståelse 

författarna utgått ifrån (Gummesson, 2000). Författarna är medvetna om att denna förförståelse 

kan påverka vårt val av metod samt vilken teoretisk bas som används som grund för studien.  

2.2 Undersökningsdesign 

2.2.1 Forskningsansats - Abduktiv ansats 

Denna studie har sin utgångspunkt i en abduktiv ansats. I valet av hur teori och empiri ska 

skildras finns tre olika inriktningar; induktion, deduktion samt abduktion. Den induktiva 

ansatsen innebär att insamlad data leder till skapandet av nya teorier. Detta betyder att teorierna 

baseras på de undersökningar av verklighetsbaserade händelser som utförts. Motsatsen till detta 

är en deduktiv ansats, vilken utgår ifrån en teoretisk bas som sedan appliceras på verkligheten. 

Hypoteser eller frågeställningar formuleras därmed utifrån teori för att sedan verifieras och 

besvaras efter att empiri samlats in (Bryman & Bell, 2013; Björklund & Paulsson, 2012). 

Abduktion är en forskningsansats som har likheter från de två övriga ansatserna då den utgår 

ifrån teori men de tolkningar och iakttagelser som görs tillskrivs en ny teori (Patel & Davidson, 

2011). Den abduktiva ansatsen kan beskrivas som att den växlar mellan en induktiv och en 

deduktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2015), vilket var fallet då denna studie genomfördes. 

Denna studie har sin egentliga utgångspunkt i en gästföreläsning om verksamhetsstyrning 

vilken hölls på Stiftelsen Capellagården. Vid tiden för gästföreläsningen hade dock denna studie 

inte påbörjats, utan gästföreläsningen var ett delmoment i en annan kurs vid Linnéuniversitetet 

där författarna studerar. Utifrån denna studie kan gästföreläsningen betraktas som en inledande 
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induktiv ansats. Författarna hade ingen tidigare kunskap om kreativa näringar och de speciella 

förhållanden som förekommer inom dessa. Dock, som tidigare nämnts i Förförståelse, var 

författarna bekanta med teori kring verksamhetsstyrning. De mönster som framkom i empirin 

från gästföreläsningen ledde författarna till vilka styrmedel samt teorier om målstyrning som 

var applicerbara på de studieobjekt som ingår i denna undersökning. Då författarna utgick från 

dessa teorier vid utformningen av undersökningen av de utvalda studieobjekten kan det liknas 

vid en deduktiv ansats. För att uppfylla syftet med denna studie, samt besvara 

frågeställningarna, har därför en abduktiv ansats använts, där författarna har växlat mellan en 

induktiv och deduktiv ansats. Denna typ av abduktiv ansats kan på flera sätt vara av fördel för 

undersökningen. Att inleda med en induktiv ansats öppnar upp för nya insikter, medan den 

deduktiva ansatsen möjliggör en tydlig mall för undersökningsprocessen då användningen av 

relevanta begrepp utifrån teori leder till en god vägledning (Yin, 2013). 

2.2.2 Forskningsstrategi - Kvalitativ strategi  

Beroende på hur en undersökning är ämnad att utföras finns två olika forskningsstrategier att 

utgå ifrån; den kvalitativa och den kvantitativa (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har 

undersökningen utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Denna metod är lämplig att 

använda då studien ämnar skapa en mer ingående och djupare förståelse för en specifik situation 

eller problem (Björklund & Paulsson, 2012). Det fokus som finns på ord och dess betydelse 

möjliggör att djupare undersöka och återge deltagarnas åsikter och synsätt (Yin, 2013). Denna 

studie utgår från en huvudfråga med fokus på “hur” något går till. “Hur” och “varför” är de 

frågor som vanligtvis besvaras genom en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna ämnar undersöka, beskriva och förstå samband, vilket är kontextberoende. En 

kvantitativ metod skulle inte på ett optimalt sätt undersöka det författarna vill få fram med 

denna studie. En kvantitativ forskningsmetod har ett annat fokus än den kvalitativa. Den 

kvantitativa strategin omfattar data som kan mätas och värderas (Björklund & Paulsson, 2012). 

Det empiriska material som samlas in är vanligtvis numeriskt och används till att verifiera eller 

förkasta hypoteser (Bryman & Bell, 2013). Den forskningsfråga författarna utgår ifrån är inte 

lämplig att testa, värdera eller jämföra, utan istället bättre lämpad att på ett djupare plan 

undersöka och beskriva en företeelse. På grund av dessa faktorer föll valet på att genomföra en 

kvalitativ undersökning.  
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2.2.2.1 Fallstudie 

För att genomföra denna undersökning har författarna valt att utföra en fallstudie där två 

organisationer kommer att undersökas närmare. Att endast två företag valts ut har möjliggjort 

att undersökningen kan beskriva problemet eller fenomenet på ett djupare plan. Denna typ av 

fallstudie är dessutom en vanlig metod vid en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

En fallstudie ämnar ofta undersöka en mindre grupp eller ett fåtal organisationer för att skapa 

ett helhetsperspektiv och en tydlig bild av det aktuella problemet (Patel & Davidson, 2011). Det 

kan dock uppstå svårigheter att generalisera en studie som grundar sig i en fallstudie (Bryman 

& Bell, 2013). Författarna är medvetna om detta men anser att möjligheten till en djupgående 

förståelse inom en unik situation överväger den tillförlitlighet generaliserbarheten kan medföra 

till studien.  

2.2.2.2 Metod för insamling av empiriskt material - Intervju 

Vid en kvalitativ forskningsansats är intervjuer en ofta använd och väl lämpad 

undersökningsmetod (Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2013). Intervjuer kan 

utformas på olika sätt, men författarna anser att en semi-strukturerad intervju bäst kommer att 

kunna få fram den empiri som är nödvändig för studien. Vid en semi-strukturerad intervju har 

intervjuaren ett antal frågor med specifika teman som ska tas upp under intervjun (Bryman & 

Bell, 2013). Semi-strukturerade intervjuer möjliggör dock för respondenten att ge bredare och 

utförliga svar då de får möjlighet att uttrycka sig med egna ord (Yin, 2013). Vanligtvis ställs 

frågorna i den förutbestämda ordningen, men undantag kan ske om respondenten nämner något 

som intervjuaren finner intressant att ställa följdfrågor till (Bryman & Bell, 2013). Författarna 

ser här möjligheten att få fram information på ett djupare plan, samt att följa oväntade men för 

undersökningen relevanta sidospår. Intervjupersonernas frihet att uttrycka sig som de själva 

vill, samt öppenhet i frågorna, kan resultera i framkomsten av information som ligger utanför 

den teoretiska grund studien baseras på.  

 

Författarna har valt att göra personliga intervjuer för att få fram empirisk data till studien. Detta 

då personliga intervjuer är vanliga vid företagsekonomisk forskning samt ofta tillämpas vid 

kvalitativ forskning. Personliga intervjuer tar en del tid i anspråk och blir därför relativt långa, 

vilket bidrar till att intervjun blir mer djupgående (Bryman & Bell, 2013). Därför kan personliga 

intervjuer skapa större mening i egenskap av den interaktion som sker mellan individerna. En 

personlig intervju ger respondentens första reaktion på frågorna just där och då, utan längre 

betänketid. Intervjuerna kommer att utföras på plats hos de organisationer som medverkar i 
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undersökningen, vilket ger de intervjuade en känsla av trygghet av att vara på en bekant plats. 

Samtidigt kan kulturen och den sociala miljön som den intervjuade personen verkar i studeras 

(Ahrne & Svensson, 2015). De individer som kommer att intervjuas är personer som arbetar 

med, eller har arbetet med, styrning inom kreativa näringar med en relaterat diversifierad 

verksamhetsstruktur. Detta gör att de är representativa för undersökningsområdet och kan skapa 

förståelse för detta. Det finns dock nackdelar med att utföra intervjuer. En av dessa är risken 

för subjektivitet då författarnas egna uppfattningar kan komma att bli dominerande. Det är 

dessutom svårt att generalisera utfallet från ett fåtal intervjuer till att omfatta ett större urval. 

Istället gäller utfallet endast ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2013). Personliga intervjuer kan 

också ha en tendens att bli långdragna och det är därför viktigt att intervjuaren är alert och håller 

intervjun till ämnet (Ahrne & Svensson, 2015). Vetskapen om detta gör att författarna är väl 

medvetna om vilka begränsningar som står i deras väg.  

 

Under intervjuerna har det lagts störst vikt vid frågor som är öppna till sin karaktär. Intervjuarna 

har haft i åtanke att ej försöka styra respondenten i en viss riktning under samtalet. Syftet med 

intervjun är att respondenten ska få redogöra för situationen så som denne uppfattar den. Den 

öppna strukturen på frågorna ger respondenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord och inte 

vara fåordig. Det är även av vikt att intervjuarna håller en neutral profil utåt och inte utmärker 

sig på något sätt via till exempel kroppsspråk eller känslouttryck (Yin, 2013). 

 

Vid intervjuernas genomförande har en person antecknat samtidigt som två personer ställt 

frågor till respondenten. Två personer som intervjuar är dessutom hanterbart för respondenten 

utan att det blir förvirrande. Under intervjuernas gång väckte respondentens svar olika tankar 

hos de två intervjuarna. Samtidigt som den ena intervjuaren konverserade med respondenten 

fick den andra intervjuaren möjlighet till att fundera över möjliga följdfrågor. Följdfrågor är av 

relevans då de kan ge mer djup till intervjun (Yin, 2013). Med detta tillvägagångssätt kan 

intervjuns upplägg anpassas efter intervjupersonens svar och mer detaljerad information kan 

framkomma. Genom detta upplägg kan det även tydligare framgå vad respondenten tycker är 

viktigt att lyfta fram. Då frågor kan omplaceras till en ny ordningsföljd samt att nya frågor kan 

uppkomma som reaktion på den intervjuades svar är det betydelsefullt hur intervjun genomförs 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Författarnas val att en person enbart ägnar sig åt att anteckna under intervjuerna grundar sig i 

att det ger ytterligare möjlighet att fånga upp de tankar som uppstod under intervjuns 
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gång.  Samtidigt gav det en inblick i vad som ansågs vara viktigt i stunden och vad respondenten 

var noga med att betona. Intervjuarna valde att dokumentera respondentens svar både genom 

anteckningar och inspelning av samtalet. Dessa två tillvägagångssätt gav intervjuarna 

möjligheten till att registrera svaren så noggrant som möjligt. Att notera svaren på ett korrekt 

sätt är viktigt då det annars finns risk för att intervjuaren i efterhand förvränger svaren som getts 

och att det därmed uppstår en fel-källa (Bryman & Bell, 2013).  

2.2.2.3 Intervjuguide 

När denna studie utfördes utgick författarna från en semi-strukturerad intervju. Innan 

intervjuerna ägde rum hade författarna på förhand bestämt inriktningen för samtalet och de 

bestämda områdena som skulle komma att behandlas. Genom denna strategi kan samtalet hållas 

fokuserat till det område som ämnas undersökas. Samtidigt underlättas sållningsprocessen då 

relevant information ska tas fram ur den empiri som framkom under intervjuerna. En intervju, 

och då särskilt en semi-strukturerad intervju, medför ett behov av en intervjuguide. Genom 

denna uttrycks studiens problemformulering till mer precisa frågor som är relevanta för den 

frågeställning som ska besvaras (Dalen, 2015). Vid utformningen av intervjufrågorna hade 

författarna den övergripande forskningsfrågan i åtanke. Detta för att undersöka det som studien 

faktiskt ämnar undersöka. En viktig aspekt vid utformningen av intervjufrågorna är att överväga 

om de är tillräckligt tydliga för att få fram önskad information (Dalen, 2015). För att behålla 

fokus på ämnet, samt för att få svar på det studien ämnar undersöka, valde författarna att utgå 

från den teoretiska ramen kring ämnet då intervjufrågorna utformades. Samtidigt var det av vikt 

att de utvalda deltagande respondenterna hade tillräcklig kunskap och information om ämnet 

för att kunna besvara frågorna. Intervjuerna inleddes med frågor som var av en mer generell 

utformning, och avslutades även med liknande frågor. Denna strategi rekommenderas för att 

respondenten ska känna sig säker och vara avslappnad. Det byggs då upp en tillit hos 

respondenten innan djupare och mer centrala frågor behandlas (Dalen, 2015). Författarna var 

noga med att hålla sina egna synpunkter utanför intervjun då det var av intresse att erhålla 

respondentens egna svar och upplevelser. Under intervjun ska intervjuarna även avhålla sig 

ifrån att övergå till en dialog eftersom det är respondentens svar som ska vara i fokus. De frågor 

som ställs under intervjun får därför inte bli ledande och påverka respondentens svar (Dalen, 

2015). 
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2.2.2.4 Tillvägagångssätt vid transkribering  

Vid genomförandet av intervjuerna valde författarna att spela in dem för att säkerställa att de 

inte gick miste om någon information. För att undvika tekniska problem användes fler än en 

enhet för ljudupptagning. Då respondentens egna ord är viktiga vid en intervju utifrån en 

kvalitativ forskningsstrategi rekommenderas det att intervjun spelas in (Dalen, 2015). 

Författarna har valt att transkribera intervjuerna relativt snart efter att intervjun genomförts då 

de intryck som skapats fortfarande är klara i minnet (Ahrne & Svensson, 2015). 

Transkriberingen används för att tydliggöra vad som sagts under intervjuerna och förenkla 

processen med att sålla ut väsentlig information till studien. Författarna var noga med att 

informera samtliga respondenter om att inspelningarna endast kommer att användas som 

underlag för denna studie. Information om att de blir inspelade, vad inspelningen kommer att 

användas till samt varför en inspelning är av vikt för studien kan lugna en osäker respondent 

(Dalen, 2015).  

 

Alla författare till denna studie är delaktiga i transkriberingsprocessen. Materialet fördelas lika 

och alla transkriberar var sin del. Detta tillvägagångssätt används då transkribering är ett 

omfattande projekt som kräver stort fokus. Författarna ville inte riskera kvaliteten på 

transkriberingen genom låta sin trötthet eller oförmåga att fokusera påverka den. En ytterligare 

anledning är att transkriberingen tar kortare tid att utföra om alla hjälps åt. Detta är av vikt med 

tanke på den tidspress författarna står inför. Efter att transkriberingen är klar lyssnar alla 

författare återigen igenom alla intervjuerna och jämför med transkriberingen. Detta för att 

säkerställa att transkriberingen helt överensstämmer med inspelningarna samt för att i största 

mån eliminera risken att en av författarna uppfattat ljudinspelningen felaktigt.  

2.2.2.5 Metod för analys av empiriskt material 

Då empiriskt material ska behandlas och analyseras finns tre viktiga bearbetningsprocesser; att 

sortera, reducera och argumentera för data. Sortering, reducering och argumentering påverkas 

alla av de teoretiska utgångspunkter författarna har samt den formulerade forskningsfrågan. En 

kvalitativ undersökning resulterar ofta i omfattande empiriskt material. Genom sortering skapas 

en ordning och en överskådlighet av materialet (Ahrne & Svensson, 2015). För att sortera 

materialet valde författarna att färgkoda transkriberingen. Till den övergripande 

forskningsfrågan formulerades fem underfrågor, vilka användes som utgångspunkt för 

färgkodningen. Avsnitt, stycken eller meningar som är relaterade till en viss underfråga 

färglades med en viss färg. Detta gjorde materialet mer överskådligt inför en analys. Samtidigt 
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gav det en möjlighet att hitta nya kopplingar i materialet som föll utanför det en enskild 

intervjufråga ämnade undersöka. En stor del av sorteringsprocessen handlar dessutom om att 

författarna ska bli mer insatta i sitt material (Ahrne & Svensson, 2015), vilket uppnåddes då 

författarna flertalet gånger gick igenom den insamlade empirin.  

 

Efter sorteringen är utförd krävs en reducering av det insamlade materialet. Endast data som är 

relevant för undersökningen ska finnas med i den slutgiltiga rapporten. Dock ska denna data 

vara av sådan art att den inte blir missvisande. Både material som stödjer och säger emot det 

författarna ämnar undersöka bör inkluderas i studien (Ahrne & Svensson, 2015). Denna 

reducerade data presenterar författarna i avsnittet Empiriskt material. Fler intervjuer ställer ett 

större krav på både sortering och reducering, då detta resulterar i en stor mängd empirisk data. 

Nästa steg i processen är att argumentera. För att besvara en forskningsfråga kan inte enbart 

empiri användas, utan det krävs ett samspel mellan teori och empiri. Teorier utgör en form av 

filter som belyser det som anses vara viktigt ur en vetenskaplig kontext. Genom användandet 

av teori kan de väsentliga delarna i empirin urskiljas och styrka empirin. Den insamlade empirin 

ska beskrivas med hjälp av begrepp från befintlig teori men samtidigt självständigt argumentera 

för sin sak och genom det bidra till ämnesområdet. Det material som framkom som relevant 

under reduceringsprocessen ska under argumentationsprocessen relateras till teori (Ahrne & 

Svensson, 2015). Denna argumentation presenterar författarna i avsnittet Analys.  

2.3 Datainsamling av empiriskt material 

I denna studie har författarna valt att endast använda primärdata. Intervjuer, enkäter, 

observationer och experiment utgör alla primärdata (Björklund & Paulsson, 2012). Primärdata 

i denna undersökning omfattar av författarna utförda intervjuer, samt en gästföreläsning som 

författarna närvarat vid hos en av de deltagande organisationerna. Som komplement till detta 

hämtas även viss information från deltagande organisationers egna hemsidor. Dessa 

organisationer har självklart som intresse att framställa sig i så bra dager som möjligt, vilket 

kan påverka sanningshalten i informationen. Dock är den information som inhämtats av mer 

allmän karaktär om företagets verksamhet och därmed inget som företaget vinner på att rikta åt 

något håll. 

2.4 Litteraturstudie för den teoretiska referensramen 

För att bygga upp den teoretiska referensram som är nödvändig för studien använde författarna 

sig av böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid 
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användning av litteratur som källa är att den kan vara vinklad utifrån ett annat syfte än den 

aktuella studiens syfte. Det kan även utgöra en svårighet och vara tidskrävande att kontrollera 

informationen i litteraturen mot dess ursprungskälla (Björklund & Paulsson, 2012; Patel & 

Davidson, 2011). Författarna har till stor del använt vetenskapliga artiklar som är peer reviewed 

vilket innebär att dessa är väl granskade och godkända av akademiker med expertkunskap inom 

aktuellt område (Bryman & Bell, 2013). Vetenskapliga artiklar möjliggör att studera 

verkligheten på ett djupare plan (Holme & Solvanger, 2011). De vetenskapliga artiklarna som 

använts i studien sökte författarna upp via sökmotorn Google Scholar. Såväl de vetenskapliga 

artiklarna som den litteratur som använts är relaterad till det ämne som undersöks; nämligen 

målstyrning, styrmedel och information kring kreativa företag samt diversifierad 

verksamhetsstruktur. Detta för att hålla den teoretiska basen i studien så relevant för 

undersökningen som möjligt. Majoriteten av de källor som använts är dessutom från 2000-talet 

vilket pekar mot att informationen är av relevans i dagsläget.  

2.5 Studiens urval 

I denna studie genomförs intervjuer hos två organisationer; Stiftelsen Capellagården samt 

Målerås Glasbruk AB. Innan undersökningen påbörjades satte författarna upp tydliga krav som 

deltagande organisationer måste uppfylla för att kunna användas som studieobjekt. Detta för att 

säkerställa att det som ska undersökas faktiskt undersöks samt för att få fram den information 

som behövs. Författarna har valt att lägga fokus på kreativa näringar inom konst och själva 

hantverksprocessen, vars verksamheter är belägna i Sverige. Ett ytterligare krav för de företag 

som ska studeras är att de ska ha en relaterat diversifierad verksamhetsstruktur. Då författarna 

har sin utgångspunkt i sydöstra Sverige kommer verksamheter i närområdet att vara föremål för 

arbetet. Detta beslut har fattats på grund av geografiska begränsningar. Författarna har inte 

möjligheten att företa längre resor för insamling av materialet. Det är företag inom denna region 

som författarna har möjlighet att studera, och urvalen kan därför i viss mån betraktas som ett 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). Resultatet av denna studie riskerar därmed att inte 

bli representativt för kreativa företag inom konst över hela Sverige. Dock är det urval författarna 

valt att undersöka fortfarande relevant för studien. Ett urval taget från ett geografiskt närområde 

kan underlätta då studien genomförs under en begränsad tidsperiod (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att undersöka närliggande företag kan detta fortfarande utföras grundligt, utan att 

medföra tidsbrist så som resor till andra platser kan medföra. För att studien bättre ska kunna 

representera urvalet har författarna valt att undersöka kreativa företag vars konstnärliga område 

och verksamhetsinriktningar skiljer sig från varandra.  
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Hos Capellagården finns endast möjlighet att göra en intervju. Detta på grund av att det endast 

finns en person som besitter den kunskap som författarna efterfrågar, nämligen VD:n för 

stiftelsen - Bodil Anjar. För att öka tillförlitligheten på data från en organisation, samt för att 

inte gå miste om värdefull information, skulle flera intervjuer kunna utföras. Eftersom endast 

en person intervjuas medför det en risk att det utvunna materialet kan vara vinklat utifrån 

respondentens egna åsikter (Ahrne & Svensson, 2015). Hade författarna valt att intervjua fler 

personer hade skillnader i deras svar kunnat avslöja avvikande och vinklade åsikter (Dalen, 

2015). Stiftelsen Capellagården är dock en relativt liten organisation där VD:n styr direkt över 

de anställda utan nivåer med mellanchefer. Det finns då endast en person som har tillräcklig 

kunskap och besitter väsentlig information för studien, vilket är av stor vikt vid en intervju 

(Dalen, 2015).  

 

Hos Målerås Glasbruk utförs två separata intervjuer. Dessa med företagets VD Eva-Marie 

Hagström samt ägaren, och tidigare VD:n, Mats Jonasson. Dessa individer är centrala för 

organisationen och är involverade i styrningen, vilket gör att de kan bidra med relevant och 

nödvändig information till arbetet. Genom att utföra dessa intervjuer separat kan 

respondenterna och deras svar inte heller påverkas av den andre. Författarna är medvetna om 

att ett resultat av detta kan vara att intervjuerna resulterar i motsägelsefulla svar. Dock får 

respondenterna möjligheten att ge sina egna åsikter och sin synvinkel. Detta bedömer 

författarna vara av stor vikt för denna studie.  

2.6 Etiska överväganden 

Vad det gäller etiska aspekter är det viktigt att beakta hur respondenten som är med i 

undersökningen behandlas. Hänsyn ska tas till att det för respondenten är frivilligt att delta i 

undersökningen, samt att individen har rätt till att dra sig ur processen ifall detta önskas 

(Bryman & Bell, 2013). För att respektera organisationerna och dess personal kontaktade 

författarna dem innan studien påbörjats. Detta för att få samtyckte till att organisationerna vill 

delta i undersökningen. För respondenterna är därmed deltagandet helt frivilligt. Det är dock av 

vikt att deltagarna i undersökningen har en klar bild av varför just de och deras företag är av 

intresse, vilket kan uppnås genom att förmedla studiens syfte till intervjupersonerna innan 

undersökningen påbörjas. Det material som sedan samlats in under intervjuerna får endast 

användas i syfte för det vetenskapliga arbetet (Bryman & Bell, 2013), vilket författarna varit 
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noga med att informera om. Som utgångpunkt vill författarna skapa en känsla av tillit hos 

deltagarna för att kunna genomföra en så naturlig och trovärdig undersökning som möjligt.  

2.7 Studiens validitet samt reliabilitet 

För att studien ska vara av god kvalitet har författarna tagit hänsyn till dess validitet och 

reliabilitet. En fullständig reliabilitet resulterar i fullständig validitet, dock gäller inte det 

motsatta förhållandet (Patel & Davidson, 2011).  

2.7.1 Validitet 

God validitet innefattar att det som ämnas undersökas faktiskt är det som undersöks. Författarna 

anser att studiens validitet är relativt hög då de frågor som ställts under intervjuerna har sin 

utgångspunkt i den framtagna forskningsfrågan samt relevant teori, vilket utgör kriterier för 

validitet (Patel & Davidson, 2011). För att erhålla den information som behövs har författarna 

i förväg sammanställt en intervjuguide med utgångspunkt i insamlad teori, där frågorna är 

relevanta för studien. Vid en undersökning är det dessutom av vikt att välja ett mätinstrument 

som är anpassat efter studien och därmed kan mäta på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013). 

I denna studie valde författarna att använda sig utav personliga intervjuer som mätinstrument. 

Genom att noggrant sätta upp krav på vilken sorts verksamhet som ämnas undersökas anser 

författarna att det slutliga urvalet av studieobjekt är väl lämpat för undersökningen. Ett felval 

av deltagande organisationer kunde annars ha omkullkastat studiens trovärdighet.  

 

Den information som framkommer ur det insamlade empiriska materialet ska tolkas på ett 

sådant sätt att de slutsatser som dras avbildar verkligheten på ett riktigt sätt. Studien är inte av 

något värde om den resulterar i felaktiga slutsatser (Yin, 2013). För att undvika detta har 

författarna transkriberat intervjuerna från början till slut och därmed kan all information som 

framkommit utläsas. Samtliga författare har sedan noga gått igenom allt material, varefter en 

gemensam plan för behandling och tolkning lagts fram. Genom att använda denna metod anser 

författarna att risken för missuppfattningar minskar. Dock är författarna medvetna om att 

utgångspunkten i ett bekvämlighetsurval kan påverka hur trovärdigt empirin representerar 

verkligheten. En svårighet för kvalitativa studier är att generalisera resultaten till att 

representera en större grupp, vilket författarna nämnt i avsnittet Fallstudie. Det finns en risk att 

denna undersökning endast blir representativ för de företag som deltar som studieobjekt. 

Författarna har dock försökt undvika detta genom att noga studera insamlad teori. Till viss del 
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skulle resultatet av denna rapport kunna generaliseras till att omfatta mindre organisationer med 

relaterat diversifierad verksamhetsstruktur även om de i grunden inte är kreativa organisationer.  

 

Författarna inser också att valet att endast intervjua en eller två respondenter från de deltagande 

organisationerna kan påverka studiens generaliserbarhet. Denna metod underlättar ur en 

tidsaspekt, både vad gäller insamlingen och behandlingen av det empiriska materialet. Dock 

medför det att författarna måste förlita sig på att dessa respondenter trovärdigt representerar sin 

organisation och inte vinklar svaren utifrån eget intresse (Bryman & Bell, 2013). Författarna är 

medvetna om detta dilemma men har ändå valt att enbart använda sig av ett fåtal respondenter. 

Detta på grund av att de deltagande organisationerna är relativt små, med avseende på antalet 

anställda, och det finns inte många individer som besitter den kunskap som är nödvändig för att 

kunna besvara de frågor som är relevanta för undersökningen. Författarna har dock varit noga 

med valet av respondenter; de är alla kunniga och kvalificerade för att uttala sig om 

verksamhetens styrning. Hade författarna valt att intervjua icke-kvalificerade respondenter 

hade detta istället kunnat vinkla resultaten i ännu högre grad.  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten berör i vilken utsträckning som det går att upprepa en undersökning. Då det rör 

sig om en kvalitativ studie är det många gånger svårt att upprepa ett scenario som innefattar 

sociala betingelser (Bryman & Bell, 2013). För att stärka denna studies reliabilitet har 

författarna utformat tydliga krav för de organisationer som deltar som studieobjekt. Detta för 

att undersökningen ska kunna upprepas med organisationer som uppfyller samma krav. Även 

intervjufrågorna kan påverka huruvida en undersökning kan upprepas. De intervjufrågor som 

används för att frambringa empiri till denna studie har stöd i den teoretiska referensram som är 

framtagen inom ämnet.  

 

Under intervjuerna ställde författarna, utöver de på förhand formulerade frågorna, även 

spontana följdfrågor. Det framkom flera tillfällen då författarna ansåg att det gick att utvinna 

mer intressant information som var relaterat till studiens undersökningsområde. Skulle 

intervjuerna ske vid upprepade tillfällen är det inte troligt att exakt samma följdfrågor skulle 

kännas naturliga att ställa. Detta påverkas också utav intervjuarens personliga erfarenheter och 

förförståelse. I andra sociala sammanhang är det även möjligt att respondenten skulle uttrycka 

sig med andra ord och därmed formulera sig på ett sätt som kan tolkas annorlunda av de som 

intervjuar. Beroende på hur intervjuaren formulerar sig eller betonar ord kan respondenten 
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komma in i annorlunda tankebanor och förmedla ett annat perspektiv eller annan information. 

Det svar en respondent ger beror på den unika situation som var vid tillfället för intervjun. Detta 

är en aspekt som i stort påverkar reliabiliteten för en kvalitativ studie och kan medföra 

svårigheter att mäta den. I en kvalitativ studie blir därför begreppet validitet en viktigare 

utgångspunkt för att avgöra studiens tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Något som är av vikt för en studies reliabilitet är att det insamlade materialet avbildas korrekt. 

Författarna har valt att lyssna igenom det inspelade materialet samtidigt som en jämförelse med 

det nedskrivna materialet skett. Detta eftersom det kan medföra att felaktiga inmatningar som 

skett vid transkriberingen kan rättas till (Holme & Solvang, 2011). Detta utgör en extra kontroll 

för att försäkra att det material som ska ligga till grund för en analys verkligen uttrycker det 

studieobjekten vill uttrycka. Då denna studie genomförs av flertalet individer måste vikt läggas 

vid att kunna enas kring hur insamlad data ska tolkas (Bryman & Bell, 2013). Författarna har 

därför valt att tillsammans diskutera allt material som framkom under intervjuerna. Detta 

underlättar en överenskommelse om vilken information som är relevant för studien samt hur 

denna information ska användas. En svårighet med reliabilitet i en kvalitativ studie är 

avsaknaden av systematik och standardisering (Carr, 1994; Ahrne & Svensson, 2015). Denna 

studie fokuserar mer på respondenternas faktiska upplevelser än mät- och jämförbara siffror, 

och det är därför av vikt att författarna är noggranna med sin tolkning och analys av det 

empiriska materialet (Carr, 1994). Det ska tolkas utifrån det sammanhang i vilket det framkom 

under intervjun (Ahrne & Svensson, 2015). 

2.8 Operationalisering 

Vid utformningen av denna studie valde författarna tidigt att begränsa det område som skulle 

undersökas. Det var vid gästföreläsningen på Stiftelsen Capellagården som författarna fick upp 

ögonen för kreativa verksamheter och de svårigheter och möjligheter en relaterad diversifierad 

verksamhetsstruktur kan innebära. Detta ledde till formuleringen av studiens forskningsfråga. 

Gästföreläsningen gav även författarna en inblick i vilka olika formella och informella 

styrmedel som kreativa verksamheter kan tänkas använda. Den övergripande forskningsfrågan 

och gästföreläsningen i kombination med en omfattande inläsning av teori inom området 

resulterade i valet att formulera fem underfrågor. Dessa underfrågor är en ytterligare 

avgränsning av undersökningsområdet då de anger vilka fem styrmedel som kommer att vara i 

fokus i studien. Till viss del kan gästföreläsningen på Capellagården liknas vid en pilotstudie 

där författarna fick inblick i problemet. En pilotstudie kan användas för att undersöka vilka 
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svarsalternativ som är tänkbara, vilka frågor som är relevanta samt vilken struktur på 

intervjuerna som är lämpligast (Bryman & Bell, 2013). Dock hade författarna inte en pilotstudie 

som avsikt vid deltagandet i gästföreläsningen, vilket gör att den inte kommer att behandlas 

som detta. Författarna är dock medvetna om att gästföreläsningen har haft stort inflytande på 

studien i och med avgränsningen till de fem underfrågorna. De organisationer som deltar i 

undersökningen kan mycket väl använda sig av andra styrmedel, men de hamnar nu utanför 

fokus för studien.  

 

Med utgångspunkt i den övergripande forskningsfrågan och dess fem underfrågor har 

författarna samlat in och studerat teori kring områdena målstyrning, formella och informella 

styrmedel, budget, nyckeltal, företagskultur, storytelling, tone at the top samt kreativa företag. 

Med denna teoretiska bas som grund har författarna sedan formulerat intervjufrågor till de semi-

strukturerade intervjuerna, vilka kan utläsas i Bilaga 1. Intervjuerna inleds med allmänna 

övergripande frågor kring verksamhetens struktur och respondentens position i företaget. Dessa 

frågor har som syfte att ta reda på företagets fokus, hur deras struktur med relaterade 

diversifiering ser ut samt hur de anser att samordningen av olika avdelningar fungerar. De 

efterföljande frågorna om målstyrning ämnar undersöka organisationens konstnärliga och 

ekonomiska mål samt kopplingen mellan dessa. Vidare ställs frågor om de fem styrmedlen 

studien fokuserar på. Här vill författarna veta om de används och i så fall hur och till vilken 

grad, samt vilka fördelar och nackdelar organisationerna ser med de olika styrmedlen. 

Respondenterna fick även besvara ett par avslutande övergripande frågor, vilka syftar till att 

undersöka vilka mål organisationerna har i framtiden samt om de använder ytterligare styrmedel 

utöver de som förekommer i denna studie.  
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3 Teoretisk referensram   

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en introduktion om 

målstyrning samt formella och informella styrmedel. Sedan följer en teoretisk beskrivning av de fem 

huvudområdena vilka studien kommer att kretsa kring; budget, nyckeltal, företagskultur, storytelling 

samt tone at the top. Avslutningsvis behandlas mekaniskt och organiskt styrande.  

 

3.1 Målstyrning  

Mål är något som finns i alla organisationer, men vad som skiljer organisationerna åt är hur 

aktivt målen används i det vardagliga arbetet (Lundström, 2008). Målstyrning innefattar både 

finansiella och icke-finansiella mål. Trots att de flesta mål är finansiella behövs även icke-

finansiella mål för att motverka att målstyrningen blir kortsiktig. Det är även av stor vikt att 

målöverensstämmelse eftersträvas, där enskilda individer och avdelningar samverkar, samt att 

det som gynnar enskilda individer eller avdelningar också är fördelaktigt för organisationen i 

sin helhet. Uppfylls inte detta kan det uppstå svårigheter gällande att dra fördel av de olika 

enheterna och deras prestationer inom samma verksamhet (Lindvall, 2001; den Hartong, 

Boselie & Paauwe, 2004).  

 

En av de huvudsakliga drivkrafterna bakom ett företags verksamhet är att det ska fortskrida. 

Detta betyder att det krävs en långsiktig plan för framtiden där organisationen kontinuerligt 

behöver genomföra förändringar. Under lång tid har styrning av organisationer till största del 

handlat om att företaget ska generera lönsamma resultat, men allt större vikt läggs vid att skapa 

en mening med verksamheten och att kunna förmedla denna (Bredmar, 2011). Många gånger 

kan en organisations mål endast vara utformade i årsredovisningen och vara ett budskap som 

inte når ner till medarbetarna, utan istället stannar på ledningsnivå. För att lyckas med 

målstyrning är en av de viktigaste faktorerna det totala engagemanget från ledningen 

(Lundström, 2008). Det ställs höga förväntningar på en ledare i en organisation. Det är av stor 

betydelse att ett företags ledare har förmåga att ta beslut och se till att rätt åtgärder genomförs 

(Bredmar, 2011). För att nå framgång gäller det att ledningen intresserar sig för 

målstyrningsarbetet. Att sedan även få medarbetarna involverade är ett av de större 

utmaningarna med målstyrning. En del individer har en tendens att ta till bortförklaringar för 

att undgå ansträngning och slippa delta (Lundström, 2008). För att målen ska kunna få en effekt 

inom organisationen måste de som förväntas genomföra arbetet engageras och förstå målens 
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innebörd (Bredmar, 2011; Lundström, 2008). För att intressera de anställda kan personliga 

samtal med individerna vara att föredra. Interaktionen mellan chef och anställd kan påverka de 

anställdas uppfattning samt deras engagemang, motivation och förtroende i önskad riktning ifall 

den utförs på rätt sätt (den Hartong et al., 2004). Därför krävs det att energi läggs ner på 

implementeringen av målstyrning och att nå målen. Lyckas detta kan enheter och individer på 

egen hand planera förbättringsarbete för att nå organisationens mål (Lundström, 2008).  

3.1.1 Målkongruens 

Ett av de viktigaste områdena i modern verksamhetsstyrning är att binda samman företagets 

löpande styrning med hjälp av dess strategi. Vid implementering av ett företags strategi är det 

viktigt att få företagets medarbetare att arbeta enhetligt. Medvetenheten kring att olika företag 

behöver olika former av styrning har ökat. Bara för att en viss styrning fungerar bra i ett företag 

betyder det inte att den fungerar lika bra i ett annat företag. Styrningen behöver anpassas efter 

både de interna och externa förutsättningarna. Det har även framkommit att ett enskilt företag 

med flera olika verksamhetsgrenar kan vara i behov av olika typer av styrning på de olika 

avdelningarna (Lindvall, 2001). Detta ställer krav på ledaren och dennes sätt att styra 

verksamheten. En viktig aspekt då en organisation består av flera olika verksamheter är att 

uppmana till ett målkongruent beteende. Detta innebär att alla anställda, även chefer, ska arbeta 

mot samma övergripande mål oavsett vilken avdelning de arbetar på. Detta kan åstadkommas 

genom målstyrning. Det är viktigt att organisationen tydligt formulerat och kommunicerat sina 

mål till de anställda. Annars är det lätt att enskilda individer sätter sina egna mål före 

organisationens bästa (Anthony et al., 2014).  

3.2 Formella och informella styrmedel 

Ett företag som är lönsamt kan ses som ett framgångsrikt företag. Denna framgång kan 

definieras på två olika sätt; i monetära termer eller mer kulturella termer. Oftast är det mest 

naturligt och närliggande för organisationer att mäta sin framgång i monetära termer, så som 

resultat och omsättning. Dock kan en organisations framgång även skildras i egenskap av mer 

kvalitativa och mjukare termer, där fokus faller mer på kulturen inom organisationen. Ett 

exempel på detta är att anställda ska finna glädje och få energi av att gå till sin arbetsplats 

(Bredmar, 2011). Länge har de monetära och finansiella delarna av en organisation utgjort 

grunden för hur verksamheten kontrolleras, men allt mer har det framkommit att detta i sig 

självt inte räcker som styrmedel. Det kan uppstå svårigheter i att uttrycka alla organisationens 
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mål och handlingsplaner i siffror, även om intäkter, kostnader och vinst fortfarande utgör en 

mycket viktig del (Anthony et al., 2014).  

 

Som nämnts i avsnittet Bakgrund - Organisationer med olika inriktningar samt deras styrning 

finns både formella och informella styrmedel, vilka organisationer kan kombinera för att styra 

sin verksamhet (Cravens et al., 2004). I flera fall behöver formella rapporter kompletteras med 

informell information (Bredmar, 2011). Formella styrmedel anses ofta vara knutna till regler 

och system (Lindvall, 2001). Vid användning av formella styrmedel kontrolleras produktion 

och processer inom en organisation. Informell kontroll innefattar istället höga nivåer av 

kompetens och kulturell kontroll, där det är gemensamma värderingar och övertygelser som 

reglerar medarbetarnas beteende inom företaget. Större mängd av informell kontroll kan även 

förväntas stärka högre nivåer av informell kontroll (Cravens et al., 2004). 

3.3 Budget 

Budgetering är en process som företag flitigt använder sig av, exempelvis för att de ska kunna 

planera sin verksamhet och ha en strategi för hur de ska handla i den närmaste framtiden. Om 

detta sker på ett lämpligt sätt hjälper budgeten företaget och dess medarbetare att nå sina 

uppsatta mål. Med en plan för framtiden ökar företags möjlighet till att anställa personal med 

rätt kompetens, göra lönsamma investeringar samt köpa in rätt mängd material. Framtiden går 

ej att styra över, utan en budget omfattar vad som förutspås inträffa. Budgeten innefattar alltså 

inte vad som faktiskt kommer att ske i verkligheten, utan påvisar de förväntningar som finns. 

En budget kan variera i omfattning, både vad det gäller storlek och tidsspann. Stora resurser 

satsats på budgetar och engagerar ofta hela verksamheten. För att upprätthålla en budget 

tillkommer höga kostnader i form av både tid och pengar. Det är därför av vikt för företaget att 

nyttan som upplevs av budgeten väger tyngre än de faktiska kostnaderna. Företag med 

komplicerade verksamheter kräver en mer omfattande planering. En budget kan därför delas 

upp i flertalet delbudgetar så att varje del av verksamheten omfattas av en egen budget. Dessa 

delbudgetar kan sedan sammanställas till en huvudbudget (Ax et al., 2015). Budgeten kan agera 

som ett viktigt styrmedel inom en organisation. En av de viktigaste beståndsdelarna i 

organisationers strategiska arbete är medarbetarnas engagemang. Ett sätt att få personal på lägre 

nivåer mer engagerad i företagets verksamhet är att de får tillgång till material från redovisning. 

Detta kan åstadkommas genom användning av budget; dels som planeringsverktyg, men också 

som uppföljning av hur de faktiska resultaten såg ut. På så sätt känner medarbetarna till vad 

som förväntas av dem och får större förståelse för verksamheten (Bredmar, 2011). 
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Budgetstyrningen kan också ses som att den antingen är hård eller mjuk. Den hårda styrningen 

kännetecknas av att både ledaren och den som upprättar budgeten är insatta och involverade i 

hela budgetprocessen, samt att budgeten är detaljrik. Stort fokus läggs vid uppföljning och 

utredning av avvikelser. Den mjuka styrningen har inte lika stort fokus på detaljer samt att 

budgeten inte är lika viktig för den dagliga verksamheten och den löpande styrningen. Att 

utforma budgeten och använda den som ett planeringsverktyg har större vikt än att använda den 

som uppföljningsverktyg (Greve, 2011). 

 

Vanligtvis används kalenderåret som tidsram vid budgetering men både en kortare eller längre 

tidsram kan användas (Ax et al., 2015). Budgetering kan många gånger uppfattas som en 

okomplicerad process som företag årligen genomgår. I praktiken visar det sig att budgeten inte 

alltid är lika enkel och självklar att utforma (Ax et al., 2015). Under budgetperiodens gång kan 

svårigheter med att genomföra förutbestämda planer uppkomma. Observeras dessa problem i 

tid kan en åtgärd i form av en reviderad budget ske. Då företag använder budgeten som ett 

verktyg för planering framträder vissa funktioner i budgeten tydligare, exempelvis samordning, 

kommunikation, medvetenhet, ansvarsfördelning, målsättning, motivation samt uppföljning 

(Greve, 2011). 

 

För att enheter inom ett företag ska kunna arbeta mot samma mål är samordning fördelaktigt. 

Högre chefer är medvetna om de olika avdelningarnas budgetar och genom detta skapas en 

större förståelse för hur avdelningarna ska arbeta i förhållande till varandra. För att skapa 

ytterligare samstämmighet i företaget är en kommunikation mellan enheterna av vikt. 

Företagets ledning kan med hjälp av budgeten framföra organisationens målsättningar. 

Situationen hos olika enheter i företaget kan också kartläggas hos ledningen med hjälp av 

budgeten. Även de enskilda enheterna kan få kunskap om de andras situationer (Ax et al., 2015; 

Greve, 2011). Budgetar kan öka graden av medvetenhet i ett företag, då de skapar större insikt 

i vad som är av betydelse för företagets framgång. Det sker även en utveckling av förståelsen 

gällande relationen mellan verksamheten och dess ekonomi. De personer som konkret arbetar 

med budgetprocessen får även en bredare inblick i hur den övriga verksamheten bedrivs (Ax et 

al., 2015). Genom att fördela ut ansvar samt följa upp och värdera prestationer som blivit 

utförda fungerar budgeten som ett hjälpmedel för ansvarsfördelning. Ledningen ska enligt 

budgetens ramar bidra med de resurser som krävs, medan medarbetarna ska förverkliga 

budgeten genom att genomföra de insatser som det i budgeten på förhand beslutats om. På så 

sätt ligger budgeten till grund för ett ömsesidigt åtagande (Ax et al., 2015; Greve, 2011) 
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En målsättning för organisatoriska enheter framställs inom budgetering. I budgetprocessen 

uttrycks förväntningarna som ställs på ansvarsenheterna och budgeten fungerar sedan som ett 

verktyg för att allokera företagets målsättningar till företagsenheterna. Detta är av nytta i 

decentraliserade organisationer där beslut kan tas på lägre nivå. Budgetering kan även bidra till 

motivation hos medarbetarna. Detta i form av deltagande i budgetprocessen där målsättningar 

skapas gemensamt, samt under budgetperioden då de strävar efter att uppnå målsättningarna 

och att förhålla sig till de satta budgetramarna. Strävan efter att arbeta enligt budgetens 

utformning ligger därmed i linje med begreppet målstyrning. Vid jämförelser över tid kan 

budgeten utgöra ett historiskt underlag, vilket kan jämföras med det verkliga utfallet. Därmed 

kan eventuella avvikelser upptäckas. Uppföljning kan ske kontinuerligt i de fall då budgeten är 

uppdelad i kortare perioder. Den typen av uppföljning kan vara av användning då verksamheten 

är i behov av snabba korrigeringar (Ax et al., 2015).  

 

Det finns dock flertalet organisationer som inte stödjer användningen av budget som 

verksamhetsstyrning. De argument som används till budgetens nackdel är att den inte är 

tillräckligt flexibel i en instabil omvärld, utan att företagen istället låser sig alltför mycket vid 

de planerade siffrorna och målen. Samtidigt kan brist på planering leda till att en organisation 

inte hinner påbörja en nödvändig förändringsprocess i tid för att inte halka efter sina 

konkurrenter. Att utforma och följa upp en budget är dessutom tidskrävande och det går åt 

mycket pengar och andra resurser. Vissa organisationer anser därför att budgeten kostar mer än 

vad den tillför företaget. Kritik har även framförts mot att använda kalenderår som tidsram då 

det skapar ett avbrott i planeringen i december. Flera av ett företags processer kan pågå under 

flera år eller ha viktiga faser som kräver noggrann planering och uppföljning även direkt efter 

kalenderårets slut (Anthony et al., 2014). 

3.4 Nyckeltal 

När företag ska redovisa verksamhetens resultat sker detta i kvantitativa termer, exempelvis i 

form av resultat- och balansräkning. Vad som även räknas till kvantitativa termer är den budget 

som företaget framställt kring sina framtidsutsikter. På så sätt kan både historiska och 

förväntade resultat analyseras genom kvantitativa metoder. Företag kan framställa ny 

information, så kallade nyckeltal, genom att sammanlänka ekonomisk data från exempelvis 

budgeten samt resultat- och balansräkningarna (Carlsson, 2014). Nyckeltal kan förklaras som 

ett värde som beskriver ett förhållande mellan såväl finansiella som icke-finansiella aspekter 
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(Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008). Finansiella nyckeltal behandlar kostnader, intäkter, 

tillgångar och skulder och bildar mätetal som exempelvis resultat, lönsamhet, soliditet, 

räntabilitet samt likviditet. De icke-finansiella nyckeltalen behandlar exempelvis kunders och 

anställdas nöjdhet, arbetsmiljö samt förbättring av produktivitet och kvalitet (Ax et al., 2009). 

För att kunna skapa ett meningsfullt syfte med nyckeltalen krävs att dessa sätts i relation till 

varandra så att en jämförelse blir möjlig. För att tydliggöra svårtolkade nyckeltal kan det vara 

att föredra att presentera dem i bilder som kan vara enklare att förstå (Catasús et al., 2008).  

 

Anledningen till att företag använder sig ut av nyckeltal är för att undersöka rådande nivåer på 

företagets egen effektivitet, lönsamhet och finansiella struktur (de Waal, 2002; Carlsson, 2014; 

Catasús et al., 2008). Även utvecklingstrender analyseras då det beaktas om företagets status 

har förbättrats eller försämrats. Den nya informationen som tas fram kan på ett bättre sätt spegla 

företagets utveckling i förhållande till dess resursanvändning. I syfte att kunna utvärdera 

verksamhetens utfall kan nyckeltal nyttjas som målvärden i såväl budgetar som i 

planeringsprocesser. Sett från styrningens perspektiv bör företagets målsättning utformas i 

processens början för att kunna få fäste i organisationen (Carlson, 2014). Det är av vikt att de 

nyckeltal som används ska ha betydelse för och förstås av både ledare och anställda. Detta för 

att nyckeltalen ska kunna nyttjas som ett styrmedel i den dagliga verksamheten samt kunna 

användas till uppföljning. Organisationer behöver allt eftersom utveckla eller byta ut sina 

nyckeltal för att anpassa dem efter organisationens förändrade förutsättningar (Folan et al., 

2005).  

 

I en organisation med flera olika avdelningar eller verksamhetsinriktningar finns risk för att 

suboptimering uppstår. Detta är en negativ effekt som kan uppstå då för stor vikt läggs vid 

beräkningen och resultaten av nyckeltal. En del avdelningar fokuserar då alltför mycket på de 

egna resultaten istället för att se till företaget som helhet (Philgren & Svensson, 1989; Catasús 

et al., 2008). Att använda historisk data vid mätning kan även vara ett problem då företag vill 

försöka förutse framtiden och vilka mål de ska arbeta mot. Om ett företag verkar i en instabil 

miljö är det inte säkert att de kan förlita sig på historisk data. Dessutom är olika mätetal 

användbara beroende på hur ett företags verksamhet och strategi ser ut. Hänsyn måste tas till 

vem som är mottagare och användare av de mått som tagits fram, samt i vilket syfte en mätning 

genomfördes. Ägare, chefer, anställda, kunder med flera kan alla ha skilda intressen i företaget 

och vill därför få fram olika typer av information med hjälp av nyckeltalen (Lebas, 1995). Ett 

problem som kan uppstå vid användningen av nyckeltal är att de tenderar att fokusera endast 
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på ett mindre område av en organisation, därmed kan de inte alltid ge en generell helhetsbild 

av organisationen. Nyckeltalen kan dock vara användbara för att konstatera ifall en verksamhet 

verkar i rätt riktning samt bidra till att urskilja vilka verksamhetsdelar som eventuellt behöver 

justeras. För att göra organisationen mer överskådlig kan flera nyckeltal användas för att täcka 

större områden av verksamheten. För att nyckeltal ska uppfylla sitt syfte att mäta, krävs att 

beräkningar utförs med jämna mellanrum och att dessa mellanrum inte är alltför långa. Detta 

för att måtten inte ska bli missvisande, exempelvis att det blir stora förändringar på grund av 

att intervallet mellan beräkningstillfällena var långa (Catasús et al., 2008). 

3.5 Företagskultur 

Målstyrning i egenskap av kultur är någonting som anses vara betydelsefullt för organisationer 

(Amaratunga & Baldry, 2002; Peters & Waterman, 1982; Kloot & Martin, 2000). Det debatteras 

kring vad en organisationskultur faktiskt är och vilken roll den spelar i verksamheten. Det förs 

även diskussion kring om företag har kulturer eller om de är en egen kultur. En kultur kan 

definieras som både en produkt och en process. Kulturen kan ses som en produkt då den under 

längre tid har arbetats fram. Samtidigt är kulturen även en process då den ständigt utsätts för 

föränderliga situationer. Kulturen återskapas i takt med att nyanställda medarbetare skolas in i 

vilket uppförande som finns på arbetsplatsen (Bolman & Deal, 2012). Företagskultur påverkas 

av flera olika faktorer; omgivningen och de värderingar som finns i samhället, vilken 

organisationstyp företaget utgör och dess storlek, företagets historia och ledarnas sätt att styra 

samt medarbetarna och alla de värderingar, intressen och egenskaper de tillför (Lindkvist, 

Bakka & Fiveldal, 2014).  

 

Företagskultur används i syfte att styra organisationens medarbetare i en lämplig riktning i deras 

utförande av arbete. Genom att implementera sociala normer påverkas de anställda till att 

handla på ett sätt som gynnar företaget som helhet (Malmi & Brown, 2008). En god 

kulturstyrning kräver färre nedskrivna förhållningsregler i organisationen (Lindvall, 2001; 

Peters & Waterman, 1982). Detta då företagskultur stödjer samhörigheten och gemenskapen 

mellan de anställda i organisationen. Samhörigheten inom organisationen leder i många fall till 

att de anställda skapar en identitet i linje med företagets värderingar. Detta i sin tur leder till att 

lojaliteten till företaget stärks (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Inre mekanismer utvecklas hos 

individerna som är ämnade att skapa ett självstyrande. På så vis kan individerna själva 

identifiera vad som är rätt och fel, för att sedan kunna ta egna beslut för situationen (Lindvall, 

2001; Jacobsen & Thorsvik, 2014; Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). De värderingar som 
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uppkommer tack vare företagskulturen, och som vägleder de anställda, tar bort flera osäkerheter 

i deras handlande i organisationen (Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). Detta genererar ett ökat 

värde för organisationen då individernas beteende påverkas om hur uppgifter ska utföras och 

uppmärksammar inre strukturer i organisationen (Henri, 2006). Ett exempel på implementering 

av normer är införande av klädkoder. En gemensam klädstil kan påvisa både tillhörighet samt 

professionalism hos medarbetarna. Det är inte alltid ledningen som ligger bakom framtagandet 

av företagskulturen utan det är något som kan framkomma även på lägre nivåer i 

organisationen. Oavsett framkomst av företagskultur anses det vara ett styrmedel. En 

företagskultur är ofta inbiten i företaget och kan vara svår att ändra på då det rör människors 

handlingssätt. Att förändra medarbetares beteende är därför en tidskrävande process (Malmi et 

al., 2008). Förnyelse av kultur ses däremot som någonting positivt då detta driver företaget mot 

förbättringar som gör att de kan utvecklas (Kloot et al., 2000).  

3.6 Storytelling 

Storytelling identifieras som ett styrmedel för att förmedla en organisations normer i form av 

mänskliga relationer på arbetsplatsen. Detta styrmedel gör det möjligt för aktörer att förmedla 

viktig och ofta dold dynamik inom organisationen (McKenna, 1999; Fog, Budtz, Munch & 

Blanchette, 2010). Det är ett sätt att förtydliga verkligheten och hjälpa medarbetare att förstå 

verksamheten bättre (Fog et al., 2010). Storytelling som styrmedel har länge funnits och 

använts, men har blivit kritiserat för att inte vara tillräckligt vetenskapligt samt att det skulle 

vara svårt att bevisa dess påverkan. Genom historier har analytiskt tänkande premierats, och 

utgångspunkter har varit att anställdas beteenden kan ändras med hjälp av ändringar i 

arbetsprocesser eller organisationsstrukturer. När det kommer till människors beteenden är det 

dock sällan så enkelt. Förvirring, kaos och komplexitet utgör en stor del av en organisations 

vardag. Detta kan underlättas genom berättandet av historier. Dock ska storytelling ses som ett 

komplement till analytiskt tänkande, inte en ersättning (Denning, 2001). Organisationer kan 

använda storytelling i många olika syften, exempelvis för att få med sig medarbetarna vid en 

förändring, för att förmedla kunskap på ett mer lättförståeligt sätt (Denning, 2001; Boje, 1991) 

samt för att förstärka ett företags varumärke (Bilton, 2007). Ytterligare ett syfte med 

användningen av storytelling är att försöka förändra anställdas attityder. Storytelling kan få 

medarbetare positivt inställda till att ändra sitt sätt att arbeta eller bete sig på arbetsplatsen, detta 

genom att frammana acceptans och engagemang att arbeta för företagets bästa. Genom historier 

kan ledningen i en organisation förklara komplexa situationer på ett sätt som är mer 

allmängiltigt och lättförståeligt (Denning, 2001).  
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Då kommunikation sker via historier är det ofta enklare för medarbetarna att förstå vad som 

efterfrågas av dem. Detta då historier har en mer lättsam ton än instruktioner, och många gånger 

är underhållande (Denning, 2001; Bolman & Deal, 2012). Större delen av storytelling framförs 

muntligt och involverar därmed personalen (Boje, 1991). Historier uppfattas inte heller som 

fientliga eller hierarkiska, utan tar sig förbi många människors skyddsmurar, för att sedan väcka 

positiva känslor (Denning, 2001). Genom storytelling kan medarbetares uppfattningar 

förändras, vilket gör att de ser organisationen från en annan synvinkel (Denning, 2001; Anthony 

et al., 2014). Detta uppmuntrar ett beteende att fatta beslut och handla utifrån detta nya sätt att 

se på organisationen. Om då storytelling används som styrmedel på alla individer i en 

organisation kommer de till slut att arbeta mot ett gemensamt mål (Denning, 2001; Fog, et al., 

2010). Verksamheter med komplex verksamhetsstruktur kan ta hjälp av storytelling för att 

sudda ut den eventuella gränsytan mellan de olika verksamhetsinriktningarna (Boje, 1991).  

 

Storytelling är någonting holistiskt; berättelserna är inte alltid meningsfulla i sig utan det är 

först när de appliceras i organisationen de fullgör sitt syfte att skapa förståelse och betydelse 

bland medarbetare (Boyce, 1996). För att storytelling ska vara ett effektivt styrmedel är det av 

vikt att den bakomliggande idén och konceptet med historien är genomtänkt. Det är viktigt att 

medarbetarna undermedvetet uppfattar meningen bakom historien, annars finns det en risk att 

den bara skapar förvirring och diskussioner om vad som är den korrekta tolkningen. För att 

kunna förstå meningen bakom en historia är det av vikt att medarbetaren får tillgång till 

bakgrunden och förutsättningarna som ligger till grund för det historien handlar om. Hur 

historien berättas är ytterligare en betydelsefull aspekt i storytelling. Berättarens kroppsspråk, 

röstläge, betoning på särskilda ord samt dess reaktion på publikens respons är alla faktorer som 

påverkar huruvida storytelling kommer att kunna användas framgångsrikt eller inte. Både små 

och stora historier kan ha en stor inverkan på lyssnaren. En historia måste inte vara djupgående 

och detaljrik för att kunna påverka. Åhörarna behöver samtidigt få en känsla av mening från 

historien, annars är det en risk att de avfärdar den. Den kraft som en historia kan få genom 

storytelling uppstår inte enbart från historien i sig själv, utan den viktigaste delen är hur 

lyssnarna tar emot och reagerar på historien. En historia kan bli ännu mer betydelsefull om 

berättaren och lyssnarna har en dialog så att historien blir något de delvis skapat gemensamt 

(Denning, 2001). Historierna som berättas behöver inte heller handla om lyckade projekt utan 

kan lika gärna beskriva en misslyckad situation för att beskriva hur ett felaktigt 

tillvägagångssätt kan undvikas (Fog et al., 2010).  
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3.7 Tone at the top 

Ledningen och chefer har en stor påverkan på den atmosfär och de etiska värderingar som finns 

inom organisationen (Schwartz et al., 2005; Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). Tone at the 

top sammanfattar på vilket sätt ledare väljer att styra organisationen och förmedla de 

grundläggande värderingar som ska vara i fokus. De styrande har ett ansvar att studera 

organisationens situation och utveckling för att sedan tolka dessa och ge signaler till resten av 

organisationen om vad som ska prioriteras. Detta gäller även värderingar, visioner och mål som 

organisationen ska sträva efter. Ett sätt att förmedla dessa signaler till alla delar av 

organisationen är genom att tillämpa synligt ledarskap. Detta innebär att chefer tar sig tid att gå 

runt i verksamheten för att se hur de anställda arbetar samt, beroende på vilken typ av 

verksamhet, se så att kunderna är nöjda. Genom att komma i kontakt med de anställda och den 

dagliga verksamheten kan de övergripande budskapen förmedlas ut direkt till medarbetarna 

(Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014).  

 

Ärlighet, lojalitet, integritet, samhörighet, rättvisa samt ansvar är viktiga etiska aspekter inom 

en organisation. En ledare kan genom att föregå som ett exempel sätta en viss standard på den 

etiska kod som ska gälla genom hela organisationen. Ledarens formella position i företaget 

förstärker dess inflytande gällande värderingar och beteende. Dock är formella regelverk i sig 

självt inte tillräckliga för att skapa starka gemensamma värderingar hos de anställda. De etiska 

värderingarna och de formella regler som finns på en arbetsplats ska stötta varandra. Detta 

ställer höga krav på en individ i ledarposition. Om denna individ inte klarar av att kontrollera 

verksamheten, föregå med gott exempel och införa värdefulla värderingar kan hela 

organisationen bli lidande (Schwartz et al., 2005). 

 

Tone at the top visar sig också genom vilken typ av kontroll en ledare utövar; om den är fast 

eller fri. En fast kontroll omfattar att ledaren sätter upp flertalet kortsiktiga mål, exempelvis en 

tidsperiod på upp till ett år. Ledaren har även en mycket aktiv roll i det dagliga arbetet och är 

med och fattar basala beslut även på lägre nivåer. Med en fast kontroll finns risken att 

organisationen blir allt för fokuserad på de kortsiktiga målen, och istället kompromissar med 

de långsiktiga. På längre sikt kan detta skada organisationen. En mer fri kontroll kännetecknas 

av att de anställda är mer självgående. Ledaren litar på att de anställda gör ett bättre arbete om 

de får mer eget ansvar och förtroende från sina chefer. En nackdel med fri kontroll är att ledarna 

kan kännas nästan överflödiga samtidigt som de kan tappa vinstfokus (Anthony et al., 2014).  

 



32 
 

Ett exempel på hur en ledare kan använda ett informellt styrmedel så som fast eller fri kontroll, 

och hur det kan skilja sig åt, blir tydligt gällande hur de styr genom användandet av budget. Vid 

fast kontroll mäts en stor del av ledarens och organisationens framgång i hur väl de uppsatta 

vinstmålen uppnåtts, vilket gör att det läggs stor vikt vid budgeten och uppföljningen av denna. 

Budgeten är inte oviktig under en mer fri kontroll, men den används mer som en uppskattning 

av vad som förväntas av verksamheten. Uppföljning av budgeten sker löpande, men inte i lika 

hög grad som vid en fastare kontroll (Anthony et al., 2014).  

3.8 Mekaniskt och organiskt styrande inom organisationer 

En verksamhets struktur och sättet den styrs på kan utgå från olika typer av styrande; ett 

mekaniskt eller organiskt system. Det mekaniska systemet kännetecknas av en stel och 

hierarkisk struktur, där specialisering och regler är framträdande. Beslut sker på högre nivåer 

inom organisationen. Dessa beslut, samt information, förmedlas sedan ner till medarbetare på 

lägre nivåer. Det är även ledare som styr vad som ska utföras och hur detta ska göras, samt har 

översikt över hela verksamheten (Anthony et al., 2014; Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). 

Den arbetsdelning som finns inom organisationen är relativt fast utan särskilt stora förändringar 

och den anställdes uppgifter är starkt sammanlänkade med en viss funktion eller en specifik 

arbetsuppgift (Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). Lönsamhet, resultat och produktivitet inom 

organisationens olika nivåer eller avdelningar är viktiga mått för att utvärdera verksamheten. 

Ett mekaniskt styrande är oftast anpassat för organisationer som är stabila eller befinner sig i 

en stabil situation, dock kan regler och tydliga instruktioner behövas om organisationen 

genomgår ett turbulent tillstånd. Ett mekaniskt styrsätt har stort fokus på detaljer. Styrmedel så 

som budget utgör en stor del av kontrollen av verksamheten då kostnader, produktivitet och 

eventuella avvikelser frekvent kan följas upp och analyseras (Anthony et al., 2014) 

 

Det organiska styrsättet är näst intill en motsats till det mekaniska. En öppen kommunikation 

gör strukturen mindre hierarkisk, samt att väldigt lite specialisering eller regler förekommer 

(Anthony et al., 2014). Beslut kan fattas på olika nivåer inom verksamheten då kommunikation 

kan ske horisontellt mellan olika avdelningar inom organisationen. Denna kommunikation 

består inte enbart av instruktioner, vilket ofta är fallet vid mekanisk styrning, utan istället av 

relevant information och råd (Anthony et al., 2014; Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). Det är 

inte längre bara på de högre nivåerna i organisationen som en översikt över verksamheten kan 

fås, utan denna finns på olika nivåer. Detta gäller även kunskap; det är inte alltid de styrande 

som besitter den mest relevanta kompetensen. Arbetsdelningen är inte längre lika fast som vid 
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mekanisk styrning, utan en anställd kan fylla flera olika funktioner inom organisationen och 

utföra varierande arbetsuppgifter. Detta innebär att en anställd ofta är delaktig i en hel process 

och inte bara en specifik del av den. En organisk organisation kännetecknas av mindre 

arbetsgrupper med mycket självständigt ansvar. Yrkesmässig kompetens, och då särskilt inom 

produktion, står i fokus (Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). För att utvärdera verksamheten 

används mått gällande produktivitet och resultat, men fokus ligger på processerna som helhet 

istället för att dela in dem i mindre delprocesser. Ytterligare ett fokus finns på kunderna och 

deras nöjdhet, samt kvaliteten på produkterna. Gällande budget kan den vara detaljrik och 

genomarbetad, men fokus finns inte på uppföljning och att möta budgeten utan på att kunna 

vara flexibel och ändra sina tidigare planer. För organisationer som befinner sig i en dynamisk 

situation är det lämpligt att anamma ett organiskt styrande (Anthony et al., 2014).  

 

Det har funnits debatter om huruvida mekaniskt eller organiskt styrsätt är bättre än det andra, 

men användningen av det ena utesluter inte det andra. Om en organisation kombinerar 

användandet av dessa styrsätt kan den bli både produktiv och flexibel. Huruvida en organisation 

använder mekaniskt eller organiskt styrsätt kan också ses utifrån aspekten om de använder en 

lågkostnads- eller differentieringsstrategi för att lyckas med sin verksamhet. En 

lågkostnadsstrategi, som är ett mekaniskt sätt att styra, innebär att fokus finns på att noga 

kontrollera alla kostnader och försöka hålla dem på en låg nivå. Detta kan exempelvis ske 

genom att ha skalfördelar i produktionen. En differentieringsstrategi, som är ett organiskt sätt 

att styra, innefattar att organisationen försöker differentiera sin produkt så att kunder upplever 

att de erbjuder något unikt. Detta kan uppnås genom produktens design och karaktär, en utmärkt 

kundtjänst samt lojalitet mot varumärket. Organisationer kombinerar många gånger dessa 

strategier för att uppnå så bra resultat som möjligt (Anthony et al., 2014).  

För en differentierad organisationsstruktur i en dynamisk omvärld är det viktigt att samarbetet 

mellan olika avdelningar fungerar. Ett sätt att uppnå detta är genom att skapa en bra 

kommunikation mellan de anställda och ledaren, att det kan ske en direkt kommunikation dem 

emellan (Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). Det är också viktigt att de som arbetar närmast 

kunderna får en chans att påverka verksamheten, eftersom de många gånger är mer insatta i 

kundernas efterfrågan än vad högre chefer är. Detta kan hjälpa en verksamhet att handskas med 

den osäkerhet som finns kring aspekter som är svåra att förutse (Anthony et al., 2014). 
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4 Empiriskt material 

 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska material, vilket främst samlats in genom personliga 

intervjuer. Det empiriska materialet är uppdelat efter de två i studien deltagande organisationerna. 

Kapitlet inleds med Stiftelsen Capellagården, vilken följs av Målerås Glasbruk AB. Empirin gällande 

respektive organisation följer ett liknande upplägg; först en introduktion om organisationen, sedan 

följer en genomgång av deras användning av de formella styrmedlen budget och nyckeltal, vilket följs 

av de informella styrmedlen företagskultur, storytelling och tone at the top.  

 

4.1 Stiftelsen Capellagården 

Stiftelsen Capellagården är belägen i Vickleby på Öland. Möbelformgivaren Carl Malmsten 

startade upp verksamheten, som i huvudsak var en skola, år 1957. Syftet var att ungdomar från 

hela landet skulle kunna mötas på en skola med fokus på hantverk och skapande. Malmstens 

vision var "en skola för gestaltande arbete, där hand och ande ställs i skapande samverkan" 

(Capellagården, u.å.). 

 

Capellagården styrs sedan 2012 av VD:n Bodil Anjar, som tidigare satt i styrelsen. 

Capellagården utgör en relativt liten organisation. Organisationen omsätter cirka 15 miljoner 

kronor varje år och de har 20 anställda, varav flertalet är deltidsanställda. Dock har 

Capellagården inte någon hög vinstmarginal utan går mer eller mindre jämt ut vid årets slut. 

Under höst- och vårtermin tar skolan emot 66 elever, och utbildningarna varar mellan ett till tre 

år. Organisationen består av flertalet olika verksamhetsgrenar som övergripande delas in i en 

icke-vinstgenererande skolverksamhet samt flertalet kommersiella verksamheter vars syfte är 

att gå med vinst och förädla Capellagårdens varumärke (B. Anjar, personlig intervju, 2016-04-

27). Förutom dessa inriktningar har Capellagården en stab-enhet som består av personal som 

arbetar med organisationens ekonomi- och personalfunktioner, marknadsföring, IT-support 

samt ett vaktmästeri. Dessa avdelningar är små, oftast med enbart en anställd (B. Anjar, 

gästföreläsning, 2016-03-15).  

 

Skolverksamheten är Capellagårdens huvudsakliga verksamhet och det som utgör grunden för 

stiftelsen. Capellagården erbjuder utbildningar inom möbeltillverkning, textil, keramik och 

trädgårdsmästeri. Skolan är statligt finansierad då den lyder under yrkeshögskolans regler. 

Detta är något som orsakar problem för Capellagården i sitt mål att vilja expandera 

verksamheten till att ta emot fler elever. Det regelverk som finns idag tillåter endast att skolan 
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tar emot det antal elever som tilldelats dem enligt yrkeshögskolans bestämmelser. Denna 

begränsning gäller per linje, vilket betyder att om skolan inte får in tillräckligt med sökande till 

en linje så får de inte ta in fler på en annan. Om skolan skulle ha få sökande eller flera elever 

som beslutar sig för att inte fullfölja sin utbildning blir ekonomin för hela verksamheten lidande. 

Storleken på de statliga bidragen är något som Capellagården inte kan påverka. Det har inte 

skett någon höjning av dessa på många år, vilket gör att organisationen måste satsa på 

kommersiella verksamheter för att öka verksamhetens resurser. För att hålla igång 

skolverksamheten året runt erbjuder Capellagården även kortare sommarkurser. Detta är en av 

de kommersiella verksamheter som organisationen använder för att få in pengar till stiftelsen. 

Sommarkurserna är inte begränsade under yrkeshögskolans regelverk, men en del av dem är 

ändå bidragsfinansierade. Detta skapar vissa begränsningar i antalet elever de får ta in. Dock 

erbjuder Capellagården även sommarkurser som inte är bidragsfinansierade och till dessa kan 

skolan ta in så många elever de har plats för (Anjar, 2016-04-27). 

 

Flertalet av de kommersiella verksamheterna är relaterade till skolverksamheten, exempelvis 

uthyrning av bostad till alla elever som studerar på skolan. Denna fastighetsverksamhet kan 

erbjuda rum till 50 elever. De elever som inte bor i något av de rum som erbjuds av 

Capellagården hyr vanligtvis av privatpersoner i närliggande samhällen. Capellagården driver 

även en köksverksamhet med matbespisning. Detta är ett måste då Capellagården är beläget 

avsides från närliggande samhällen med tillgång till affärer (Anjar, 2016-04-27). Köket serverar 

frukost, lunch och middag. De elever som bor på skolan betalar för denna tjänst. Även elever 

som inte bor på skolan, samt allmänheten, har möjlighet att betala för att äta där (Anjar, 2016-

03-15). Under sommarmånaderna driver Capellagården också ett café för att öka intäkterna från 

turistverksamheten. Det finns även en butik på området som säljer produkter som producerats 

på skolan, exempelvis keramikkoppar och växter från trädgården. Under sommaren anordnas 

också guidade turer för turister som vill uppleva mer av Capellagårdens anrika historia. Det är 

under de korta sommarmånaderna som organisationen har en chans att öka sina intäkter. Alla 

de ovan nämnda kommersiella verksamheterna är nödvändiga för att kunna driva stiftelsen, och 

VD:n Anjar menar att de alla kretsar kring skolverksamheten som är kärnan i organisationen. 

De medel som kommer in genom statliga bidrag för den ordinarie skolverksamheten är inte 

tillräckliga för att kunna betala alla utgifter som uppstår. Det är inte bara skolverksamheten och 

material till denna som kostar pengar, utan de fastigheter och lokaler som finns på området är i 

behov av renoveringar och underhåll (Anjar, 2016-04-27). Då Capellagården är en oberoende 

stiftelse utan ägare finns det ingen som kan föra in ägarkapital i verksamheten vid behov. Det 
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finns heller ingen ägare som kan stå bakom stiftelsen. Det är istället styrelsen och VD:n som 

har fullt ansvar för driften av stiftelsen Capellagården. Carl Malmsten testamenterade såväl 

mark, byggnader och inkråm till stiftelsen. Detta eftersom han var mån om att allt skulle finnas 

kvar på området och inte kunna säljas av. Han ville genom stiftelsen bevara sitt livsverk (Anjar, 

2016-03-15). En ständig utmaning för Capellagården är att bygga upp en trygg och stabil 

organisation trots begränsade medel. De vill fokusera på att utveckla människors konstnärskap 

och kreativitet istället för att verksamheten ska växa ekonomiskt (Anjar, 2016-04-27). 

 

Capellagården har flera mål som de kontinuerligt arbetar mot. Förutom de ekonomiska målen 

med att få verksamheten att gå runt, betala av skulder samt bygga upp ett eget kapital, har de 

även konstnärliga mål. Det främsta målet är att ge eleverna en gedigen utbildning och hålla 

högkvalitativa utställningar flera gånger per år. Detta ska på längre sikt leda till att öka 

Capellagårdens betydelse, dels för kommunen och regioner runt omkring, men också inom 

konstnärskretsar. Capellagården vill att deras organisation ska bli ett förstahandsval för de 

människor som vill ha en kreativ utbildning. De är redan nu ett starkt varumärke men har ännu 

inte fått det erkännande från kommunen som de vill ha. Organisationen är en stor bidragande 

faktor till att turister beger sig till södra Öland. Att kombinera de ekonomiska och konstnärliga 

målen anser Anjar inte vara komplicerat; om det är mer fokus på Capellagården, dess kvalitet 

och vad de kan erbjuda kommer det bli lättare att dra finansiärer till området (Anjar, 2016-04-

27).  

4.1.1 Budget 

Budget är det styrmedel som är viktigast för Capellagården, både som planerings- och 

uppföljningsverktyg. Capellagårdens anställda ekonom arbetar under hösten med att ta fram ett 

budgetunderlag för organisationen. Underlaget diskuteras sedan med den ansvarige för 

respektive enhet för att få fram synpunkter. Därefter sammanställs de olika delbudgetarna till 

en helhetsbudget. För att månadsvis kunna stämma av hur den ekonomiska situationen för 

organisationen ser ut används budgeten till att göra uppföljningar för alla enheter. En 

likviditetsbudget tas även fram varannan vecka av ekonomen och omfattar de kommande fyra 

månaderna. Detta för att tydliggöra när in- och utbetalningar kommer att ske. Capellagården 

har, trots att de numer genererar positivt resultat, en del likviditetsproblem. Detta bottnar till 

stor del i deras säsongsberoende; de har inget jämt inflöde av likvida medel året runt. Större 

inköp, som till exempel att köpa in lera från England, kräver planering för att veta att det finns 

pengar på kontot att betala fakturan med. Vanligtvis använder sig företag av redskap så som 
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likviditetsbudget vid lågkonjunkturer. Därför är det extra viktigt att likviditeten hålls under 

uppsikt. Då Capellagården nyligen befunnit sig i en ekonomiskt ansträngande situation, och är 

till viss del fortfarande kvar där, har organisationen valt att fortsätta använda sig av en 

likviditetsbudget. Även om den ekonomiska situationen ser något bättre ut i dagsläget håller 

organisationen fast vid de täta uppföljningarna för att inte riskera ytterligare ekonomiska 

problem. Som VD inser Anjar att budgetarbetet är tidskrävande och tar mycket resurser i 

anspråk, men numer känner sig organisationen tryggare i budgetprocessen då det byggts upp en 

kunskap samt en känsla kring den. De anser den nödvändig för att kontrollera de olika 

verksamheternas ekonomiska situationer (Anjar, 2016-04-27). 

 

Alla enheter i organisationen får ta del av sin egen budget och uppföljningen av denna. Det är 

en relativt liten organisation gällande antalet anställda, och endast ett fåtal arbetar inom varje 

enhet och verksamhetsinriktning. Detta gör att alla behöver ta del av budgeten och vara 

medvetna om den i sitt dagliga arbete. Om någon individ på enheterna inte håller med om att 

data som framkommer i uppföljningen av budgeten stämmer överens med verkligheten kan de 

vända sig till organisationens ekonom som kan korrigera felaktiga data. Organisationen består 

av så pass många enheter inom de olika verksamhetsinriktningarna att det inte är ovanligt att 

felaktiga uppgifter förs in gällande in- och utbetalningar. Detta påverkar de olika enheternas 

likviditetsbudget och hur mycket resurser de har kvar att spendera på exempelvis material och 

gästföreläsare. Detta har gjort att de anställda är mycket noga med att följa upp den ekonomiska 

situationen för den enhet de ansvarar för. Då exempelvis administrationen är ett rent 

kostnadsställe behöver dessa kostnader fördelas ut på samtliga avdelningar. Detta kan upplevas 

som förvirrande för medarbetarna då budgeten visar på att det finns pengar över efter att 

kostnader för just deras enhets verksamhet dragits av. Konstnärerna, som har en roll som lärare, 

är mycket intresserade av de bitar av ekonomin de själva kan påverka. Dock finns det 

fortfarande begränsningar som lärarna måste ta hänsyn till. Även om önskade inköp finns inom 

lärarnas budget måste de fortfarande rätta sig efter om inköpet är möjligt i förhållande till 

företagets nuvarande totala likviditet. Det krävs planering för att se till att kostnader inte 

fördelar sig över de månader då organisationen inte har råd med allt för höga kostnader. Flertalet 

av de deltidsanställda lärarna har egna konstnärliga verksamheter vid sidan av sin tjänst på 

Capellagården. Detta har visat sig vara en fördel för Capellagården då det medfört att deras 

personal har goda kunskaper inom ekonomi (Anjar, 2016-04-27). 
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Med hjälp av budgetering har stiftelsen fått rätsida på sin organisation. Tack vare budgeten kan 

de fatta beslut som grundar sig i medvetenheten om var kostnader och intäkter uppstått. Ett 

problem som den tidigare kritiska ekonomiska situationen medförde var att mycket fokus 

behövde läggas på budgeten. Därför fanns det länge inte något större utrymme till att tänka i 

andra dimensioner. Detta märktes tydligt i organisationen då en oro för dess fortlevnad uppstod, 

vilket påverkade både anställda och elever som inte visste om de skulle få vara kvar eller om 

det ens skulle finnas en skola att gå på. Ekonomiska faktorer kan därmed hämma kreativiteten 

och lusten att skapa. Ytterligare en nackdel som Capellagården upplevt med budget är att de 

ibland varit för försiktiga i sina beräkningar och förväntningar på framtiden. Detta har slagit 

tillbaka i form av att billiga inköp blivit dyrare i längden då kvaliteten inte alltid uppnått den 

standard som krävs (Anjar, 2016-04-27). 

4.1.2 Nyckeltal 

Capellagården har inte enskilda nyckeltal eller mätningar för de olika 

verksamhetsinriktningarna, utan det är helheten som beaktas. Det nyckeltal som används och 

som anses vara av störst vikt är soliditet (Anjar, 2016-04-27). Capellagården har länge kämpat 

med ekonomin och att få bankers förtroende. Genom att göra stora avbetalningar på lånen 

lyckas de få en bättre soliditet (Anjar, 2016-03-15). Grundläggande nyckeltal kommuniceras ut 

till de olika avdelningarna, men det finns mycket som skulle kunna utvecklas på den fronten. 

Tankar finns hos organisationen kring att verksamhetsplanen skulle kunna brytas ner till en 

handlingsplan, och därmed skulle det gå att arbeta med nyckeltal på ett bättre sätt (Anjar, 2016-

04-27). För Capellagården har det varit av stor vikt att Mörbylånga kommun hade tillräckligt 

med förtroende för dem för att gå in med ett nödlån år 2010 då verksamheten var nära konkurs 

(Anjar, 2016-03-15). Dock vill Capellagården känna ett större förtroende från omgivningen, 

samt få ett erkännande för allt de gör för närområdet. De är en viktig organisation för 

turistnäringen på södra Öland (Anjar, 2016-04-27).  

 

Sedan Capellagårdens ekonomi har börjat stabiliseras har ledningen sett sin chans att försöka 

fokusera även på icke-finansiella aspekter av verksamheten. Det har gjorts försök till att 

implementera ett balanserat styrkort då organisationen ser de fördelar som finns med 

blandningen av finansiellt och icke-finansiellt fokus, samt att det utgår från tidsperspektiven 

igår, idag och imorgon. Trots detta används inte ett balanserat styrkort i verksamheten (Anjar, 

2016-04-27; Anjar, 2016-03-15). Den något komplexa verksamhetsstrukturen med de många 

enheterna inom de olika verksamhetsinriktningarna medför svårigheter att skapa ett fungerande 
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balanserat styrkort (Anjar, 2016-03-15). Önskan finns dock kvar om att bygga upp ett balanserat 

styrkort där icke-finansiella mått kan börja nyttjas. Organisationen har under lång tid arbetat 

intensivt med ekonomin och det har inte funnits tid till att utveckla några icke-finansiella 

nyckeltal, även om det är något som Anjar anser i längden skulle kunna hjälpa till att förbättra 

finanserna. Att utveckla nyckeltal är en fråga om både ork, tid och prioriteringar (Anjar, 2016-

04-27). 

 

När det kommer till personalens och elevernas trivsel på skolan har Capellagården funnit det 

effektivt att mäta denna genom enkätundersökningar. Vartannat år sammanställer styrelsen en 

enkät åt personalen som syftar till att mäta personalnöjdheten. Insamlad data gås sedan igenom 

vid ett styrelsemöte. Även VD:n gör undersökningar av personalnöjdhet och elevnöjdhet via 

enkäter. Resultatet är dock inget som presenteras på ett specifikt sätt eller vid ett specifikt 

tillfälle. Graden av nöjdhet mäts inte som ett traditionellt nyckeltal utan uttrycks på en skala 

mellan ett och fem, där Capellagården ställt upp ett förutbestämt tal som de vill uppnå. 

Resultaten tas sedan upp inför kollegiet och elevrådet minst en gång per termin då verksamheten 

utvärderas. För att styra sin undervisning till att vara av bästa kvalitet, samt uppnå en större 

nöjdhet för eleverna, gör även lärarna egna enkäter som delas ut till eleverna. Lärarna har även 

enskilda samtal med eleverna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla ska få uttala 

sig. Det är mycket viktigt för Capellagården att deras elever trivs på skolan och vill stanna kvar. 

Resultaten från dessa enkäter och samtal presenteras därefter för VD:n, som förmedlar detta 

vidare till styrelsen, vilken sammanträder vid fem tillfällen under ett år. Där meddelar VD:n 

hur långt organisationen kommit i förhållande till sin handlingsplan (Anjar, 2016-04-27). 

4.1.3 Företagskultur 

Capellagården anser att den bästa egenskapen med organisationen är dess flexibilitet. De som 

är anställda på arbetsplatsen är i stor utsträckning kreativa människor med en konstnärlig 

bakgrund. Tack vare medarbetarnas kreativitet är organisationen snabb på att hitta lösningar, 

vilket är en viktig egenskap då organisationen har ont om pengar. Av det kreativa och nära 

arbetssättet skapas en vi-känsla. När både lärare och elever vistas på platsen så pass mycket 

som de gör skapas en sammansvetsad atmosfär. För att undvika problem är det viktigt med 

kommunikation för att medarbetarna ska få ventilera sig. Anjar menar på att organisationen bör 

vara rädd om denna anda i form av den vi-känsla som finns och som grundar sig i att skolan 

ligger på en isolerad plats som influeras av den naturliga omgivningen. Det är svårt att skapa 
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en specifik företagskultur, men i de fall det lyckas ses det som ett viktigt styrmedel (Anjar, 

2016-04-27).  

 

Då flertalet anställda har deltidstjänster kan det dröja en tid emellan tillfällena då de möts på 

arbetsplatsen. För att personalen inte ska förlora sammanhållningen anordnar organisationen 

årligen ett antal planeringsdagar där all personal deltar. Då VD:n inte anser sig ha någon 

kunskap inom konst har hon gjort valet att inte ha något inflytande över lärarnas ämnen. Detta 

gör att full tillit läggs på att lärarna ska kunna leverera bästa kvalitet. Ledningen vill uppmuntra 

till frihet och eget ansvarstagande på arbetsplatsen. Utöver upplägget av undervisningen ges 

lärarna tillit och frihet i att bestämma hur deras dagar ska schemaläggas. De får tilldelat sig ett 

antal bestämda arbetsdagar och därefter får dagarnas tidsplanering fritt schemaläggas. Lärarna 

behöver inte rätta sig efter tider utan det resultat som presenteras är vad det läggs vikt vid. Anjar 

tror nämligen att om personalen ska leverera något bra ska de inte kontrolleras i form mängden 

timmar som läggs ned. Vid för hård kontroll förstörs förtroende, arbetsglädje och engagemang. 

Generellt upplever Anjar inte att hon agerar som en chef under terminerna. Då väljer hon att 

agera som en ledare och coach. Efter att ha arbetat tillsammans i flera år upplever VD:n att det 

går att ha ett annat ledarskap då personalen hunnit lära känna varandra utanför arbetet. De 

anställda blir självgående och agerar professionellt och fattar sina egna beslut utifrån uppsatta 

mål. För verksamheten är det viktigt att ha möjlighet till att kunna ge den friheten till de 

anställda. Dock har inte personalen på de kommersiella avdelningarna eller stab-enheten samma 

flexibilitet. Någon måste alltid finnas i köket under veckodagarna och vaktmästaren måste vara 

på plats under sina arbetstider (Anjar, 2016-04-27).  

 

Anjar upplever att det finns vissa skillnader mellan kulturen bland de olika 

verksamhetsindelningarna. Exempelvis blir det naturligt en skillnad mellan ett vaktmästeri och 

en utbildningsenhet. Samtidigt kan det inte påstås att enheterna skiljer sig allt för mycket åt då 

de vistas i en isolerad miljö och därmed kommer varandra nära. Många möts dagligen, 

exempelvis kring matbordet vid lunch. Den sammanhållning som råder under höst- och 

vårterminen tar ett uppehåll på sommaren då eleverna och lärarna har sommarledighet. Då 

kommer ny personal in för att ersätta vissa poster samt inta de poster som endast existerar under 

sommaren. Anjar berättar att det blir en helt annan stämning då denna personal inte arbetar 

tillsammans med den ordinarie personalen och därmed inte tar del av det arbetssätt som råder 

under resterande del av året. Trots detta påverkar de olika personalstyrkorna företagskulturen 
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då Anjar är på plats under båda perioderna och kan ta med sig nya erfarenheter (Anjar, 2016-

04-27). 

 

Organisationen försöker hålla fast vid sin värdegrund men kulturen påverkas ändå av influenser 

utifrån. Det är nyttigt för verksamheten att få besök av människor utifrån då de kan se 

verksamheten med nya ögon. Organisationen tar emot gästföreläsare i syfte att ta emot 

influenser utifrån (Anjar, 2016-04-27). Flertalet anställda arbetar frivilligt deltid på 

Capellagården och därför har de möjlighet att driva en privat konstnärlig verksamhet vid sidan 

av. Detta höjer lärarnas kompetens och för in nya influenser till Capellagården (Anjar, 2016-

03-15). Flera av lärarna har dessutom sin bostad på annan ort vilket även det bidrar med nya 

influenser. När personalen väl befinner sig på Capellagården är de närvarande och fokuserade 

(Anjar, 2016-04-27). 

 

Objektivt sett är Capellagårdens miljö nedsliten, men charmfaktorn är desto högre. Detta har 

både sina fördelar och nackdelar. Det finns en del att arbeta med vad det gäller den fysiska 

arbetsmiljön. Vad det gäller den sociala kontexten, som vikten ligger vid, ska det finns en bra 

arbetsmiljö där det råder trivsel och finns möjlighet till att växa. Så väl lärare som elever ska få 

chansen att ta plats. Det ges stora möjligheter på skolan till utveckling då verkstäderna står 

öppna dygnet runt alla dagar i veckan. Utöver att tillverka en traditionell möbel av Malmsten 

uppmuntrar lärarna eleverna även till att skapa något nytt och utmanande. Även lärare får 

möjlighet till att ta plats då det ibland anordnas utställningar där Capellagården står för bland 

annat lokal (Anjar, 2016-04-27). 

 

Många av de elever som tidigare studerat på skolan kommer tillbaka på besök. Några av dessa 

väljs ut till att bli gästföreläsare. Det tas även in sådana gästföreläsare som inte har en 

anknytning till platsen men som är konstnärer och har något intressant att förmedla. Det finns 

ingen problematik i att få gästföreläsare till skolan. Här trycks det på att det anses vara något 

stort och fint att besöka platsen (Anjar, 2016-04-27). 

4.1.4 Storytelling 

På Capellagården används storytelling som ett viktigt instrument för att medvetet bygga upp en 

önskvärd företagskultur. Svårigheten som upplevs ligger inte i att förmedla historier utan i det 

medvetna valet kring vilka historier som ska berättas. Såväl nyanställda lärare, nya elever och 

besökare som kommer till platsen sätts in i ett historiskt sammanhang då de genom berättelser 
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bli varse om vad det är för plats de anlänt till. I vissa situationer krävs historierna för att kunna 

förklara varför saker fungerar på ett visst sätt på platsen. Exempelvis att möten hålls i en 

gammal lägenhet just för att det en gång i tiden var Carl Malmstens lägenhet som har bevarats. 

Genom storytelling kan Capellagårdens gammalmodiga charm komma till sin rätt och förstås 

av dem som ser platsen (Anjar, 2016-04-27). 

 

Capellagården utnyttjar till viss del storytelling även när det gäller att få in gästföreläsare till 

skolan. Detta genom att de befintliga anställda lärarna talar väl om Capellagården och dess 

historia för sina stora nätverk av andra kompetenta konstnärer. Flertalet av de gästföreläsare 

som anlitats har kontaktats via dessa nätverk, men även konstnärer som tidigare varit elever på 

skolan kommer tillbaka för att föreläsa. Detta ger de nuvarande eleverna en ypperlig chans att 

se vad deras utbildning på Capellagården kan leda till när de kommer ut i yrkeslivet, samt vad 

deras kunskaper de fått med sig kan ge för nytta i praktiken (Anjar, 2016-04-27). 

 

Capellagårdens VD tycker personligen om att använda sig av storytelling. Vid 

historieberättandet är det dock inte endast hon själv som står för berättandet. Även andra 

människor som har stor kunskap om Carl Malmsten, exempelvis personal som arbetat en längre 

tid på Capellagården eller besökare som kommit i kontakt med Carl Malmsten eller hans verk, 

kan ta vid och bidra med sina historier. Genom detta tillförs nya berättelser till organisationen 

som tidigare inte uppmärksammat. För att inte riskera att berättelsernas innehåll ska förvrängas 

använder sig organisationen i viss utsträckning av faktaböcker om Carls Malmsten som stöd. 

Inför sommaren utbildas nyanställd personal i vad som ska berättas om verksamhetens historia 

för platsens besökare samt deltagarna på sommarkurserna. För att kunna generera en gemensam 

bild av och uppfattning om platsen är det viktigt att medarbetarna är överens om vilka historier 

som ska förmedlas till besökarna. Capellagården använder storytelling till största del för att få 

eleverna och besökare att förstå historien och den anda som vilar över platsen (Anjar, 2016-04-

27). 

 

Historierna som förmedlas genom storytelling kan påverka organisationen både på ett positivt 

och negativt sätt. Då Carl Malmsten är sprungen ur en annan tid är det viktigt att inte vara allt 

för konservativ och bevara de gamla tankesätten, då detta inte är konstens uppgift. För att 

stiftelsen istället ska kunna drivas och utvecklas som verksamhet krävs det att organisationen 

måste tolka Carl Malmsten på ett modernt sätt och översätta hans visioner och tankar till nutid. 
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Carl Malmsten var nyskapande med sin konst under sin levnad, och Capellagårdens ledare vill 

fortsätta i denna anda (Anjar, 2016-04-27). 

4.1.5 Tone at the top 

VD:n för Capellagården har som rutin att så gott som varje dag gå runt bland personalen. Inte 

för att övervaka dem, utan för att föra en konversation med dem. Det kan underlätta att kunna 

ta upp småsaker under dagens gång istället för att boka in ett möte som ska passa båda parter. 

Det är av betydelse att ledningen är tillgänglig som stöd för personalen. Det är dock viktigt att 

de anställda inte är alltför beroende av dem då de ska kunna klara av att vara självgående och 

ta egna beslut när ledningen inte är på plats. Om personalen blir överbelastad med 

arbetsuppgifter ska det finnas möjlighet till att få stöd samt diskutera den rådande situationen 

tillsammans med VD:n. Att föregå med gott exempel är någonting som kan urskiljas ur Anjars 

resonemang kring hur en ledare bör agera. Det är även viktigt att ledaren är handlingskraftig 

och respektingivande. För att främja öppen kommunikation på Capellagården är en öppen dörr 

in till VD:ns kontor något att föredra (Anjar, 2016-04-27).  

 

Något som påverkar ledningens styrning är att verksamheten förändrar sitt upplägg under 

sommaren gentemot hur den ser ut under resterande delen av året. Då den ordinarie personalen 

går på semester behöver vikarier sättas in och även då caféet öppnar behövs personal till den 

posten. Detta påverkar styrningen i den mån att den blir hårdare mot sommarpersonalen. Anjar 

menar på att hon intar en mer strikt roll under denna period. VD:n nämner också att hon tycker 

att de olika typerna av ledarskap kompletterar varandra, att få utöva båda dessa skapar en bredd 

på ledarskapet (Anjar, 2016-04-27). Hennes kunskaper från tidigare tjänster hon har haft speglar 

också det ledarskap som hon utövar (Anjar, 2016-03-15). Då sommarpersonalen arbetar under 

en kortare period, samt att det är högre omsättning på den formen av tjänster, hinner inte samma 

sammanhållning att skapas (Anjar, 2016-04-27).  

 

Anjar har innan sin tjänst på Capellagården varit VD för bland annat företag inom 

teknikbranschen och har en civilingenjörsutbildning i grunden. Hennes upplevelse av att styra 

ett kreativt företag är att det egentligen inte är så stor skillnad mot att styra ett mer traditionellt 

företag. Skillnaden ligger istället i vilken typ av produkter eller tjänster de producerar. Anjar 

förklarar att hon inte har någon konstnärlig utbildning, och att hon ser detta som en positiv 

aspekt utifrån sitt arbete. Tidigare VD:ar på Capellagården har varit konstnärer och det har 

uppstått konflikter gällande vad som är rätt eller fel konstmässigt, vilket beror på individernas 
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olika preferenser. Detta var en av anledningarna till att Anjar anställdes som VD; Capellagården 

ville ha en chef som inte var konstnär då de ansåg att konstnärer inte utgjorde de bästa cheferna. 

Själv anser Anjar att hon kan hålla sig utanför de konflikter som uppstår kring konsten och 

istället lyssna på sina anställda (Anjar, 2016-03-15). Lärarna är mycket mer kompetenta att 

bestämma innehållet i utbildningarna, och Anjar litar på att de levererar den kvalitet som skolan 

kräver. Hon ger dem därför fria händer (Anjar, 2016-04-27). 

4.2 Målerås Glasbruk AB 

År 1890 grundades Målerås Glasbruk AB. Under årens gång har glasbruket råkat ut för både 

brand samt flera konkurser. Det har gjorts ett flertal försök till att bedriva glasbruk på platsen 

vilket har resulterat i att många företag och ägare har kommit och gått. Idag är Målerås Glasbruk 

det största privatägda glasbruket i Sverige. Det ägs för närvarande av Mats Jonasson. Jonasson, 

som i grunden är formgivare och har arbetat inom glasindustri hela sitt yrkesverksamma liv, 

tog över Målerås Glasbruk på 1980-talet (Målerås, u.å. A). Sedan år 2012 är dock Jonasson inte 

längre VD för organisationen, utan denna position innehas av Eva-Marie Hagström (E-M. 

Hagström, personlig intervju, 2016-05-02).  

 

Målerås Glasbruk har cirka 48 fast anställda samt ytterligare säsongsarbetare under sommaren. 

Företagets omsättning uppgår till ungefär 40 miljoner kronor, men vinstmarginalen är inte 

särskilt hög. År 2015 var vinsten endast 30 000 kronor. Organisationen omfattar flertalet 

verksamhetsgrenar och de är näst intill alla relaterade till varandra och till glaskonst. 

Huvudverksamheten och kärnan i organisationen är produktionen av konstglas och 

glaskollektioner. En otroligt viktig aspekt är att det ska vara manuell tillverkning av allt glas, 

samt att det ska synas att det är glas från Målerås Glasbruk. Spirit är också en verksamhetsgren, 

vilket är en serie med nedbrytbara begravningsurnor samt minnesväggar i glas. Målerås 

Glasbruk har även gjort en satsning på att vara underleverantörer till andra företag eller projekt 

där det finns ett behov av handgjort glas. Då organisationen i stort är beroende av turismen vill 

de kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt. Genom att låta privata studioblåsare hyra 

in sig hos dem och endast betala självkostnadspris för glaset kan de erbjuda turister att beskåda 

glasblåsning alla dagar i veckan (Hagström, 2016-05-02). Det finns även möjlighet för turister 

att själva prova på att blåsa glas (Målerås, u.å. B). Målerås Glasbruk har flertalet återförsäljare 

av sitt glas, exempelvis Cervera, Royal Design och Önska, men på plats i Målerås finns också 

en egen butik. Inom fastigheten finns även en restaurang, men denna drivs inte av Målerås 

Glasbruk utan lokalen hyrs endast ut till restaurangverksamheten. Alla Målerås Glasbruks 
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verksamhetsgrenar är kommersiella och har som syfte att inbringa vinst till organisationen 

(Hagström, 2016-05-02). 

 

Gällande produktionen av glas är den indelad i olika avdelningar; den varma och den kalla. 

Inom den varma avdelningen arbetar de anställda med gjutning och glasblåsning. Detta är ett 

tungt, varmt och mycket ansträngande arbete. Den kalla avdelningen ägnar sig åt blästring, 

slipning, målning samt gravyr. En stor fördel, kanske den största, Målerås Glasbruk har 

gentemot många andra glasbruk är att deras verksamhet är mycket flexibel. Detta är tack vare 

att näst intill alla deras anställda kan arbeta inom olika områden på både den varma och kalla 

avdelningen. Beroende på efterfrågan och var produktionen behöver bli mer effektiv kan de 

anställda flyttas mellan avdelningar och därmed arbeta där behovet av arbetskraft är som störst 

(Hagström, 2016-05-02).  

 

En ständig utmaning för Målerås Glasbruk är att planera utifrån säsongerna. Högsäsongen är 

under sommaren då cirka 80 000 turister besöker deras lokaler. Runt jul och nyår finns också 

en högsäsong då försäljningen ökar. Detta skapar problem för organisationens likviditetsflöde 

och därför krävs det planering då större inköp ska genomföras. Dessa säsongsskillnader skapar 

även en utmaning för produktionsavdelningen samt de inom organisationen som har ansvar för 

att bedöma marknaden. Det är viktigt att mängden som produceras blir rätt, men också att rätt 

saker produceras. Under våren och hösten måste Målerås Glasbruk till stor del förlita sig på 

intäkter från exportförsäljningen. Glaset från Målerås Glasbruk är populärt i bland annat Kina 

och Japan, där försäljningen inte visar på samma säsongsskillnader (M. Jonasson, personlig 

intervju, 2016-05-02). En stor export är en av organisationens styrkor. Människor från andra 

länder, och då särskilt Asien, är mycket förtjusta i den detaljrikedom som finns i de produkter 

som tillverkas på Målerås Glasbruk. Dock finns det ytterligare utmaningar. En stor sådan är att 

det har varit en nedgång i antalet personer som utbildar sig inom glaskonst. Glasindustrin har 

haft det svårt under flera år och många unga ser ingen framtid inom branschen. Målerås 

Glasbruk har en relativt hög medelålder på sina anställda vilket gör att de måste rekrytera ny 

personal som ska hinna läras upp innan de andra går i pension (Hagström, 2016-05-02). 

 

Målerås Glasbruk har flertalet stora övergripande mål. Förutom att få in fler yngre glasarbetare 

till organisationen finns ett ekonomiskt mål om att öka organisationens lönsamhet. Ett 

långsiktigt mål är att få en så pass hög lönsamhet att organisationen helt kan ägna sig åt att driva 

glasindustri utan ekonomisk oro. Målerås Glasbruk har även flertalet konstnärliga mål. Det 
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stora övergripande målet är att människor som föredrar ett hantverksmässigt gjort glas ska välja 

glas från Målerås glasbruk framför alla andra. Det ska vara viktigt att det är svenskt hantverk 

(Hagström, 2016-05-02). Målerås Glasbruk ska kunna erbjuda sina kunder något unikt och vara 

ett framstående varumärke (Jonasson, 2016-05-02). Hagström anser att de ekonomiska och 

konstnärliga målen inte är svåra att kombinera. Genom att ge konstnärerna möjlighet att 

utveckla sig själva och uppfylla sina egna konstnärliga mål tror Hagström att det i längden 

kommer att främja organisationen ekonomiskt. Samtidigt måste organisationen ha kvar sin själ 

i all ny produktion som sker (Hagström, 2016-05-02). Jonasson menar dock att svårigheten att 

kombinera de konstnärliga och ekonomiska målen finns i att behöva kompromissa med sin 

konstnärliga integritet och hantverkskunnande bara för att spara pengar. Dock finns ett behov 

av att kompromissa med marknaden; det lönar sig bara att tillverka det konsumenter efterfrågar, 

men det ska fortfarande vara av bästa kvalitet (Jonasson, 2016-05-02).  

4.2.1 Budget 

Budget är ett mycket viktigt styrmedel för Målerås Glasbruk. Det är det styrmedel som anses 

vara mest användbart och används varje dag på grund av den situation som råder; att minskad 

efterfrågan har lett till att flera glasbruk i trakten har lagt ned. Budget används främst som 

mätinstrument för att se om organisationens mål uppnås. De budgetar som används är 

framförallt en produktions- och en säljbudget, vilka följs upp varje månad. Dessa är även 

sammankopplade då de är beroende av varandra. Företaget behöver ha i åtanke att inte 

producera en alltför stor kvantitet gentemot vad som de beräknar kunna sälja. Detta skulle 

resultera i ett för stort lager och eventuellt produkter som inte kommer kunna säljas. Dock får 

den producerade kvantiteten inte heller vara för låg. Säljavdelningen är beroende av att 

produktionsenheten kan producera så mycket som efterfrågas på marknaden. Budgeten utgör 

bland annat mål för vad som ska eftersträvas; hur mycket som ska produceras och därmed säljas. 

Fokus finns dock på försäljningssiffrorna och förväntad efterfrågan. Dessa används som 

utgångspunkt då produktionen planeras. Budgeten utgör ett underlag för vad Målerås Glasbruk 

önskar att årets affärshändelser ska resultera i. I de fall då det verkliga utfallet inte blir som 

planerat revideras budgeten för att fortsatt vara realistisk. Är den inte realistisk finns risken att 

medarbetarna förlorar fokus på de mål som ska uppnås. För Målerås Glasbruk är 

budgetuppföljningen viktig då den syftar till att kunna hjälpa till att bedöma hur den 

ekonomiska situationen ser ut för nästa år (Hagström, 2016-05-02).  
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De som tar del av budgeten är styrelsen, ledning samt underchefer för de olika enheterna; 

försäljning, ekonomi och produktion. Anledningen till att den övriga personalen inte tar del av 

budgeten är för att de inte har ett ingående intresse för siffror som inte direkt omfattar deras 

områden i verksamheten. De har heller inte den kompetens inom ekonomi som krävs för att 

förstå budgeten på ett korrekt sätt. För att undvika oklarheter är det därför underchefernas 

uppgift att förstå och förklara rådande situation för övrig personal. Det är sedan upp till var 

avdelning att följa sin budget och veta vad de kan köpa in eller inte utifrån den budget de blivit 

tilldelade. Finns det utrymme i budgeten kan önskat material köpas in, annars får möjliga 

substitut till ordinarie materialet övervägas (Hagström, 2016-05-02).  

 

Ekonomi kan många gånger hämma kreativiteten i skapelseprocessen, men för vissa människor 

kan det istället motivera till nya tankebanor och nya sätt att skapa. Dock är detta någonting som 

är beroende av vilken personlighet som står inför uppgiften. Däremot finns det också motivation 

i att arbeta efter en ekonomisk begränsning och då utveckla nya sätt att skapa. Ytterligare en 

motivationsfaktor hos Målerås Glasbruk är att de har ett bonussystem som är baserat på deras 

budget. De som producerar fler produkter av förstahandskvalitet än budgeterat får en bonus 

utöver sin avtalade lön (Hagström, 2016-05-02). Jonasson ifrågasätter mängden av de resurser 

och fokus som läggs ner på budgetprocessen samt huruvida mer eller mindre skulle produceras 

eller säljas om de inte använde sig utav en budget. Dock inser han ändå vikten av att den 

används i verksamheten, men tycker att mer fokus ska ligga på kostnader i produktionen snarare 

än intäkter hos säljavdelningen. Samtidigt finns det många faktorer som ska beaktas i budgeten 

med tanke på de omvärldsförändringar som ständigt sker i världen. Detta är en viktig faktor 

med tanke på Målerås Glasbruks handel med utlandet, främst i mellanöstern. Jonasson berättar 

att organisationen påverkades negativt när kriget i mellanöstern bröt ut. Deras handel med 

arabstaterna sjönk samt att övrig turism sjönk då oroligheterna uppkom (Jonasson, 2016-05-

02).  

4.2.2 Nyckeltal 

De nyckeltal som Målerås använder sig utav är få. Gällande verksamheten som helhet har 

Målerås Glasbruk inga särskilda kvartalsmål utan ägaren Jonasson ser mer till ett långsiktigt 

perspektiv. Resultat mäts på årsbasis, men det finns inga höga förväntningar på ett bra resultat. 

Det viktiga är istället att verksamheten fortskrider. De nyckeltal som de använder sig utav avser 

till största delen att mäta att verksamheten går i rätt riktning. Ett exempel är hur många 

produkter som är av bra kvalitet och kan säljas till fullpris (förstahandssortering) jämfört med 
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hur många produkter av lite sämre kvalitet som säljs till ett lägre pris (andrahandssortering). Då 

de produkter av sämre kvalitet är för många gäller det att reflektera över vad som ska åtgärdas 

för att vända på siffrorna. Lagervärdering är ett annat mått som används av produktionschefen. 

Gällande lagret är det viktigt att säljavdelningen och produktionsavdelningen kommunicerar 

med varandra för att undvika en allt för stor lageruppbyggnad. Produktionschefen får varje 

månad en rapport som beskriver lagrets storlek. Det är sedan produktionschefens uppgift att 

kontrollera att lagret inte växer sig allt för stort. På de möten som produktionschefen anordnar 

förklaras och beskrivs bland annat de olika nyckeltalen som används av enheten (Hagström, 

2016-05-02). Det är av vikt att de som ansvarar för enheterna ska kunna urskilja och tolka 

nyckeltalen för att kunna tillta åtgärder vid behov. Genom att använda nyckeltal till att bevaka 

exempelvis kostnader eller produktionskvalitet kan risken för onödiga kostnader och svinn 

undvikas eftersom negativa avvikelser kan upptäckas i tid (Jonasson, 2016-05-02).  

 

Målerås Glasbruk använder sig utav olika nyckeltal beroende på vilken avdelning som berörs. 

Exempelvis observerar butiken varje sommar hur stor andel av kunderna som kommer in i 

butiken och faktiskt genomför ett köp. Nyckeltalet soliditet är ett tal som det inte arbetas aktivt 

med utan soliditeten framkommer endast i årsredovisningen (Hagström, 2016-05-02). Målerås 

Glasbruks soliditet var 54,84% år 2015 (Målerås Glasbruk AB, 2015). 

4.2.3 Företagskultur 

På Målerås Glasbruk finns en speciell jargong bland medarbetarna som präglats av den hårda 

arbetsmiljön ute i hyttan, till skillnad från kontorsmiljön som inte har samma fysiska 

påfrestningar. Jonasson beskriver det som att det krävs skinn på näsan för att kunna arbeta i 

hyttan. Detta visar sig även i deras beteende; trots att det är tillåtet att sluta om det är för varmt 

är det ingen som vill vara den första som går, ingen vill visa sig vek utan arbetar på till dagens 

slut (Jonasson, 2016-05-02). Större delen av personalen har arbetat på Målerås Glasbruk i 

många år och är därför vana vid att förhålla sig till ett visst handlingssätt. Den sammanhållning 

som råder bland medarbetarna har under årens gång satt sig i väggarna på arbetsplatsen. 

Flertalet av de anställda är bosatta i byn och uppvisar ett stort engagemang och lojalitet till 

verksamheten (Hagström, 2016-05-02). Då organisationen är relativt liten uppstår en dynamik 

mellan personalen där “alla känner alla” (Jonasson, 2016-05-02).  

 

På Målerås Glasbruk har personalen i produktionen en väldigt bred kompetens och en stor 

kunskap inom flertalet ämnesområden. Att ha personal med en sådan omfattande kunskap är 
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ovanligt inom branschen för glasbruk. Tack vare den breda kompetensen ges fördelen att 

personalen kan arbeta på nästan alla avdelningar inom produktionen, samt be varandra om hjälp 

med olika arbetsmoment. Detta stärker samordningen mellan personalen (Jonasson, 2016-05-

02). Ledningen uppmuntrar till att medarbetarna ska bli mer och mer självgående. Exempelvis 

får personalen i produktionen avgöra på plats ifall en produkt har potential att tillhöra 

förstahandssortering, andrahandssortering eller om den bör slängas på grund av defekter. På så 

sätt effektiviseras processen när produkten inte behöver genomgå hela produktionsförloppet, 

där den till slut kasseras på grund av någonting som borde uppmärksammats i ett tidigare skede 

(Hagström, 2016-05-02). 

 

Den inbitna företagskulturen är ingenting som kan förändras på en dag, utan det är någonting 

Målerås Glasbruk har arbetat mycket med. Förr var det vanligt att glasbrukspatronen kom ut i 

hyttan och gav order. Idag arbetar ledningen för att personalen ska bli mer fria i sitt handlande 

och vara självgående. Såväl nya som fast anställda, helgarbetare samt tillfällig sommarpersonal 

bidrar med externa influenser som kan påverka organisationens anda. Den äldre personalstyrkan 

som nuvarande arbetar vid glasbruket är sedan tidigare präglade av att order ska komma 

uppifrån och har svårt att bli så pass självgående som företaget önskar att de vore. Detta kan 

uppnås till en högre grad när en yngre generation tar vid (Hagström, 2016-05-02). 

 

För att skapa en starkare sammanhållning mellan både personalen i produktionen och 

kontorsarbetarna anordnas det ibland personaldagar med gemensamma aktiviteter. Hela 

personalstyrkan samlas exempelvis varje år vid lucia för att titta på luciatåg och fika. För att 

hela personalstyrkan ska kunna umgås krävs respekt och förståelse mellan medarbetarna, vilket 

är någonting som ledningen värnar om att hålla vid liv. Respekten finns bland alla medarbetare 

trots den hårda jargongen mellan verkstadens hantverkare. Målerås Glasbruk har till viss del 

försökt kontrollera den hårda jargongen. De anser att genom att anställa fler kvinnor till att 

arbeta inom de tyngre produktionssegmenten så skulle jargongen hamna på en mjukare nivå 

(Hagström, 2016-05-02).  

4.2.4 Storytelling 

För Målerås Glasbruk är det viktigt att förmedla den anda och de värderingar som finns inom 

organisationen, vilket de gör genom storytelling till de nyanställda. En presentation anordnas 

där organisationens värderingar tas upp. Historierna omfattar den tid som förflutit sedan 

Jonasson tog över verksamheten på 1980-talet och fram till hur verksamheten ser ut idag. De är 
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noga med att framföra hur viktigt det är att Målerås Glasbruk förknippas med svenskt hantverk. 

Det är det som är deras identitet; det ska synas att det är Målerås-glas. Nyanställda introduceras 

i organisationens mål, visioner och historia vid en föreläsning innan de påbörjar sitt anställning. 

Detta gör att de utöver praktiska instruktioner får ta del av värderingar och företagskultur. 

Genom att ta del av företagets bakgrund skapas en förutsättning till att medarbetarna ska kunna 

känna en stolthet över att vara anställda just på Målerås Glasbruk (Hagström, 2016-05-02). 

 

Trots att Målerås har en mycket lång och anrik historia, med ett glasbruk på platsen sedan 1890, 

anses denna historia vara frånkopplad från dagens verksamhet. Arbetssätten har utvecklats och 

andra metoder används för att framställa konst. Samtidigt har Målerås Glasbruk gått från att 

vara ett flaskglasbruk till att producera allt ifrån dricksglas till stora dyrbara konstverk och 

glasurnor. Någonting Målerås Glasbruk anser vara viktig att förmedla till besökare och kunder 

är betydelsen av den detaljrikedom inom design de besitter, och då trycka på att den konst som 

skapas verkligen är “made in Målerås”. Då Målerås Glasbruk har flera underleverantörer i andra 

länder anser glasbruket att det är viktigt att även de utländska köparna inser att konstverken har 

sitt ursprung i Målerås och att de inte bara har en generell koppling till Sverige (Hagström, 

2016-05-02).  

4.2.5 Tone at the top 

För VD:n Hagström är det viktigt att vara synlig i den dagliga verksamheten. Detta är inte i 

syfte att övervaka de anställda utan grundar sig istället i en önskan om att skapa ett öppet klimat 

mellan medarbetarna på arbetsplatsen, samt mellan medarbetarna och henne som chef. Genom 

att gå runt och konversera med personalen syftar Hagström till att avdramatisera hennes roll 

som ledare och bidra till en öppen kommunikation. Det öppna klimatet gör att anställda 

tillsammans med VD:n lätt kan ta upp och lösa små problem som skapat irritationsmoment hos 

medarbetarna. Dessa problem kan ofta lösas på plats istället för att växa sig stora och skapa mer 

omfattande problem i organisationen. Av samma anledning är VD:ns dörr till kontoret alltid 

öppen för att personalen ska kunna komma in och diskutera de problem som uppkommit. Ett 

exempel på detta är att det ibland uppstår slitningar mellan de anställda i produktionen och de 

som arbetar på säljavdelningen. De som arbetar på de tyngsta produktionsavdelningarna kan 

ibland känna att de som har hand om försäljningen har ett för lätt arbete. Hagström väljer att 

hantera detta genom att låta medarbetarna få uttrycka sin frustration och sedan pedagogiskt 

förklara hur situationen verkligen ser ut (Hagström, 2016-05-02). Det anses vara viktigt att 
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ledningen stöttar och föregår med gott exempel. Även Jonasson som ägare går runt och samtalar 

med personalen och försöker hålla en öppen dialog med de anställda (Jonasson, 2016-05-02). 

 

Målerås Glasbruk har en VD som är tydlig i sin roll och föregår med gott exempel då hon bland 

annat är vältalig och representativ för organisationen. Jonasson vill inte inta rollen som en 

dominant ägare som underminerar Hagströms position som VD, utan vill hellre uppmuntra 

medarbetarna till att ta eget initiativ och lyssna till den person som faktiskt är ansvarig för 

driften av verksamheten. Han anser själv att det för en ledare är viktigt att föregå med gott 

exempel, men att det finns olika sätt att göra det på (Jonasson, 2016-05-02). Respekt och 

förståelse för sina medarbetare är någonting som ses som en viktig faktor på Målerås Glasbruk 

då de anställda har skilda yrken och arbetsuppgifter (Hagström, 2016-05-02).  

 

Bakåt i tiden har de styrande på glasbruket varit mer strikta än vad de är idag, men den nutida 

ledningen vill istället uppmuntra till eget ansvarstagande, initiativtagande och få personalen att 

inse värdet av sitt bidrag. Hagström har ingen tidigare konstnärlig utbildning utan har läst 

ekonomi och marknadsföring. Dock har hon under flera år arbetat på ledande positioner inom 

olika företag i glasriket. Detta anser hon ha en positiv inverkan på hennes nuvarande arbete 

eftersom hon har lärt sig att avgöra vad som utgör ett starkt varumärke. Hon inser även värdet 

av att förvalta det estetiska kärnvärdet som finns i en organisations varumärke. Hagström 

uttrycker dock att hon anser det vara en nackdel att hon inte har en konstnärlig bakgrund och 

menar att hon tror att detta hade kunnat hjälpa henne till ytterligare förståelse för sina anställda 

(Hagström, 2016-05-02). I motsats till detta har ägaren, och tidigare VD:n, Jonasson ingen 

ekonomisk utbildning alls. Efter grundskolan började han direkt arbeta på glasbruk, och har 

fortsatt arbeta på olika glasbruk hela sitt yrkesverksamma liv. Detta gör att han har en stor 

kunskap inom just glaskonst och besitter kreativitet som glaskonstnär (Jonasson, 2016-05-02). 

Ibland kan dock kreativiteten komma i vägen för tankarna på vad som faktiskt efterfrågas på 

marknaden (Hagström, 2016-05-02). 
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5 Analys  

 

I detta kapitel presenteras studiens analys. Den teoretiska referensramen från kapitel tre kommer att 

sättas i relation till det empiriska materialet från kapitel fyra. Analysen inleds med en diskussion utifrån 

studiens fem underfrågor, vilka behandlar de formella styrmedlen budget och nyckeltal samt informella 

styrmedlen företagskultur, storytelling och tone at the top. Efter detta följer en diskussion kring 

respektive organisations användning av dessa formella och informella styrmedel gällande 

organisationernas målstyrning. Vidare diskuteras användingen av mekaniskt och organiskt styrsätt. 

 

5.1 Analys kring studiens fem underfrågor 

Hur använder de sig av budget? 

Under intervjuerna med organisationernas VD:ar Bodil Anjar och Eva-Marie Hagström 

uttrycker de att budget är deras viktigaste styrmedel, främst i syfte som planerings- och 

uppföljningsverktyg. Det empiriska materialet kring Capellagårdens verksamhetsstyrning visar 

också att deras budget används för samordning, medvetenhet, ansvarsfördelning, 

kommunikation och målsättning. Samordningen och medvetenheten framkommer i att VD:n 

har full kontroll över vad organisationens resurser används till samt vilka enheter som skapar 

intäkter och kostnader. Behovet av kontroll bottnar i att Capellagården under en längre period 

har haft svårigheter att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Det svaga likviditetsflödet och 

bristen på buffertar har haft en stor inverkan på organisationens sätt att utforma sin budget och 

dess uppföljning, samt medfört behovet av att det framställs en ny likviditetsbudget varannan 

vecka. Budgeten är grundligt genomarbetad och fokuserar mycket på detaljer; både små och 

stora köp övervägs noga, vilket tyder på att Capellagården har en hård budgetstyrning. Genom 

budgeten och dess noggranna uppföljning kommuniceras varje enhets ansvar, samt vilka 

prestationer de förväntas uppfylla, till respektive avdelning. Detta utgör periodens målsättning.  

 

Det empiriska materialet visar att även Målerås Glasbruk, på samma sätt som Capellagården, 

använder budgeten för samordning, kommunikation, medvetenhet och ansvarsfördelning. 

Deras målsättning finns i uppsatta produktions- och försäljningsmål, vilka tydligt anges i 

budgeten. Budgeten fyller även ett syfte att motivera de anställda, vilket sker genom att den är 

kopplad till organisationens bonussystem. Detta har även medfört att deras anställda har blivit 

mer involverade i budgeten. Budgeten som helhet är det annars bara styrelsen, ledning och 

underchefer som tar del av, eftersom övrig personal inte besitter den kompetens som krävs inom 

ekonomi för att kunna sätta sig in i alla siffror. På Capellagården är däremot i stort sett alla 
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anställda insatta i budgetens innehåll. En förklaring till detta kan vara att de har färre anställda 

samt en organisationsstruktur som inte är lika hierarkisk som Målerås Glasbruks. Det är få 

anställda per enhet och det finns ingen chef under Anjar, alla måste därför ta ansvar för att följa 

budgeten för respektive enhet. Hos Capellagården bedriver en stor del av personalen egna 

företag vid sidan av, vilket gör att information som förmedlas gällande budgeten kan tas emot 

och förstås. Hos Capellagården används inte budgeten som en motivationsfaktor. Detta tror 

författarna bottnar i organisationens ansträngda ekonomi. Under intervjun med Anjar uttrycker 

hon att det är först de senaste åren som de har kunnat börja fokusera på annat än att hålla 

organisationen från konkurs. Behovet att kunna motivera genom budgeten anses inte ha varit 

lika viktigt i den situation de befunnit i. Samtidigt kan det också bero på att Capellagården 

använder andra icke-finansiella sätt att motivera sina anställda, exempelvis genom att med 

större frihet få bestämma sina egna arbetstider.  

 

Även planering och uppföljning är två viktiga syften för Målerås Glasbruks budget. Planeringen 

sker årsvis och produktions- och försäljningssiffrorna följs upp månadsvis. Detta utgör en hård 

budgetstyrning, men den är inte lika hård som Capellagårdens. Målerås Glasbruks budget är 

mer flexibel efter vad som händer under året i och med att de reviderar den om planerna inte 

längre är realistiska. På Capellagården finns ett mycket större krav att budgeten måste följas på 

grund av deras ansträngda ekonomi; det finns inget utrymme för avvikelser.  

 

Litteraturen kring budget lyfter fram nackdelar med användandet av denna, exempelvis att det 

kräver mycket planering om verksamheten är komplex samt att budgeten inte är tillräckligt 

flexibel utan att organisationen istället låser sig vid sina förutbestämda planer. Varken 

Capellagården eller Målerås Glasbruk ser detta som problem i sina verksamheter. De har valt 

att hantera komplexiteten och den bristande flexibiliteten på olika sätt. Capellagården har en 

ständigt pågående budgetprocess där de framställer nya likviditetsbudgetar med jämna 

mellanrum för att kontrollera att de följer den ursprungliga budgeten. Målerås Glasbruk 

reviderar sin budget vid större förändringar, som exempelvis vid kriget i mellanöstern som 

påverkade turistströmmarna och därmed försäljningen. Ytterligare en nackdel med budget är 

att den är tidskrävande och tar upp mycket av företagets resurser. Hos Capellagården ses 

tidsaspekten som ett problem, och det finns andra saker de hellre skulle spendera sina resurser 

på. Dock anser Anjar att budgeten fortfarande är nödvändig för att driva verksamheten. Nyttan 

med budgeten överväger kostnaderna. Hos Målerås Glasbruk finns det skilda åsikter om 

användandet av budget. Hagström ser i stort sett bara fördelar med budgeten de använder och 
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att den är grunden i deras styrning. Mats Jonasson är däremot mer negativt inställd till budget 

och ifrågasätter om den är värd de resurser som läggs ner på den. Hans tveksamhet grundar sig 

i huruvida Målerås Glasbruk skulle tillverka och sälja mer eller mindre ifall de inte hade en 

budget. Dock medför deras många affärsförbindelser med andra länder att en budget behövs för 

att ha kontroll över kostnader och intäkter. Dessutom kräver de många 

verksamhetsinriktningarna att organisationen får information om vilka delar som är lönsamma 

eller inte. Både Anjar och Hagström har ekonomiutbildning i grunden, vilket kan vara en 

bidragande orsak till att budgetering ses som en naturlig del av verksamhetens styrning för dem. 

Jonasson däremot har ingen ekonomisk utbildning, utan istället en stor erfarenhet av att arbeta 

i verksamheten. Genom detta vet han vad som behöver göras utan att lägga fokus på budgeten.  

 

Hur använder de sig av nyckeltal? 

Utifrån det empiriska materialet kan författarna utläsa att Capellagården och Målerås Glasbruk 

använder sig av få nyckeltal i sina verksamheter. Soliditet är ett nyckeltal som båda 

organisationerna använder sig av, dock använder Capellagården sig utav det i högre grad än 

vad Målerås Glasbruk gör. Anledningen till detta kan vara att Capellagården länge har varit 

beroende av banklån för att klara av sina finanser. På grund av detta har det behövts stort fokus 

och mycket resurser har lagts på att kunna betala tillbaka de lån som Capellagården tidigare 

tagit. Detta har medfört en utmaning i att samtidigt kunna bygga upp ett eget kapital. Med ett 

större eget kapital kan organisationen påvisa en styrka och trygghet i att ha egna likvida medel 

att tillgå. Detta kan bidra till att organisationen kan agera på ett mer självständigt sätt då de inte 

påverkas lika mycket av bankens hårda lånevillkor.  

 

Målerås Glasbruk arbetar inte i samma utsträckning med soliditeten som Capellagården gör, 

utan den framkommer endast i anslutning till att årsredovisningen upprättas. Detta kan grunda 

sig i att de inte har lika omfattande lån som Capellagården har och därför behöver Målerås 

Glasbruk inte lägga lika stort fokus på detta. Författarna tolkar det som att Målerås Glasbruk 

anser att deras soliditet ligger på en acceptabel nivå. Med detta i åtanke kan det istället läggas 

fokus på sådant som tycks vara av större relevans. Ett viktigt finansiellt nyckeltal som Målerås 

Glasbruk använder sig av i stor utsträckning är lagervärde. Nyckeltalet är väsentligt för att rätt 

mängd produkter ska produceras i förhållande till den mängd produkter 

försäljningsavdelningen är kapabla att avyttra. Med tanke på organisationens låga vinst är att 

binda upp kapital i lager inget som gynnar företaget. Därför är det av stor vikt att Målerås 

Glasbruk aktivt använder sig utav nyckeltalet lagervärde.  
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Anjar hävdar att Capellagården inte använder sig av icke-finansiella nyckeltal. Vid 

granskningen av det empiriska materialet upptäckte författarna dock att så inte var fallet. 

Organisationen använder sig nämligen av enkätundersökningar för att mäta både elev- och 

personalnöjdhet vilket utgör icke-finansiella nyckeltal. Vid intervjun med Hagström framför 

även hon att Målerås Glasbruk endast har finansiella nyckeltal, men återigen visar 

undersökningen av det empiriska materialet att detta inte stämmer överens med verkligheten. 

Målerås Glasbruk har icke-finansiella nyckeltal gällande andelen producerade produkter i 

förstahandskvalitet av det totala antalet producerade produkter. Ytterligare ett tal är hur många 

butiksbesökare som genomför ett köp. Trots att Capellagården och Målerås Glasbruk använder 

sig av olika icke-finansiella nyckeltal mäter båda kvaliteten på respektive verksamhet; hos 

Capellagården mäts hur väl elever och personal trivs i organisationen samt skolans 

undervisningskvalitet, medan det hos Målerås Glasbruk är kvaliteten på produktions- och 

säljavdelningen som mäts.  

 

Det är intressant att båda organisationerna använder sig utav icke-finansiella nyckeltal utan att 

själva vara medvetna om det. Anjar medger till och med att hon önskar att Capellagården ska 

införa icke-finansiella nyckeltal trots att de egentligen redan existerar. Hon uttrycker dock att 

den instabila ekonomin har gjort att de haft svårigheter att fokusera på annat än att få ekonomin 

att gå runt. Författarna får utifrån empirin uppfattningen om att enkätundersökningar har 

använts länge inom organisationen och är därför inget nytt fenomen. All information de behöver 

för att skapa verkliga nyckeltal gällande elev- och personalnöjdhet finns redan tillgänglig, det 

handlar endast om att sammanställa insamlad data och redovisa den. I dagsläget, med en 

förbättrad ekonomi, kan Capellagårdens ledning börja ändra sina prioriteringar. Genom att 

använda sig av de nya nyckeltalen kan organisationen enklare se vilka verksamhetsinriktningar 

som går bättre eller sämre, och därmed se om åtgärder behöver vidtas. Författarna menar att det 

vore fördelaktigt för Capellagården att använda sig utav fler finansiella och icke-finansiella 

nyckeltal för att enklare upptäcka problemområden. Framför allt då Capellagården haft en 

instabil ekonomi skulle det vara till hjälp att lokalisera vilka sektioner i företaget som är 

lönsamma eller inte. Litteraturen kring nyckeltal pekar dock på att användandet av nyckeltal 

kan medföra en risk att målen blir allt för kortsiktiga och kan orsaka suboptimering. På Målerås 

Glasbruk används redan befintliga nyckeltal till att upptäcka oönskade avvikelser, och de utgör 

en viktig del i utvärderingen av verksamhetens situation. En förklaring till varför Målerås 

Glasbruk inte använder så många nyckeltal kan vara att ägaren Jonasson inte vill ha ett 

kortsiktigt fokus, utan hellre vill se verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv. Något som 
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författarna uppmärksammade är att Målerås Glasbruk inte använder några nyckeltal för att mäta 

personalnöjdhet. Det kan dock vara så att organisationen inte har något behov av att få konkreta 

siffror på detta i dagsläget. Hagström har en mycket öppen dialog med alla anställda och de är 

medvetna om att klagomål direkt kan framföras till henne när problem uppstår. 

 

Hur använder de sig av företagskultur? 

Capellagården och Målerås Glasbruk har båda en stark företagskultur och den spelar en viktig 

roll för styrningen av organisationerna. Båda organisationerna är präglade av den historia som 

ligger bakom dem och har därmed påverkat den företagskultur som råder idag. På Målerås 

Glasbruk skiljer sig kulturen beroende på vilken del av verksamheten som betraktas. Inne på 

kontoret där administrativt arbete sker finns en företagskultur, medan det råder en annan ute i 

verkstaden och hyttan där tyngre fysiskt arbete genomförs. På glasbruket är större delen av 

personalen på produktionsavdelningen äldre män som i många år arbetat i verksamheten. De 

har anammat den företagskultur som råder och har skapat en hård jargong ute i hyttan. Inne på 

kontoret infinner sig dock en annorlunda. Tänkbart är att jargongen blir annorlunda på kontoret 

eftersom det inte är en fysiskt ansträngande arbetsmiljö. Det krävs både en fysisk och psykisk 

styrka för att orka med de slitsamma och ibland monotona arbetsdagarna ute i den varma hyttan. 

Då kontoret inte har samma hårda arbetsmiljö skapas inte samma jargong vilket resulterar i en 

mildare företagskultur i jämförelse med hyttans. Trots de olika förhållningssätten på kontoret 

och i produktionsavdelningen fungerar de anställda väl tillsammans i organisationen och arbetar 

mot samma mål: att vara lönsamma. En förutsättning för att de vitt skilda avdelningarna ska 

kunna hållas samman är att de ska ha ömsesidig respekt för varandra. Någonting som 

Capellagårdens VD anser vara viktigt för organisationens sammanhållning är att ha ett stort 

fokus på en vi-känsla och skapa tillit till varandra. Detta uppnås tack vare att organisationen är 

relativt liten med ett fåtal anställda vilket har resulterat i en väl sammansvetsad kultur. De båda 

organisationerna har olika avdelningar men de lyckas ändå knyta samman alla delar tack vare 

den starka företagskultur som råder i respektive företag. 

 

Både Capellagården och Målerås Glasbruk har en företagskultur där ledningen arbetar för att 

personalen ska kunna ta plats. Både Anjar och Hagström, i egenskap av VD i respektive 

organisation, anser att det är viktigt att personalen kan ta egna beslut men samtidigt att de ska 

kunna komma till dem för att få stöd och vägledning vid behov. Författarna tolkar att det är 

viktigt att de anställda är så självgående som möjligt då det underlättar för ledningen ur ett 

styrningsperspektiv. Om de anställda genom en tydlig företagskultur vet vad de ska göra och 
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hur de ska bete sig krävs inte lika mycket direktiv från chefen. Om personalen tar egna initiativ 

kan verksamheten utvecklas i större utsträckning. En anledning till att personalen på Målerås 

Glasbruk är relativt självgående är att de har kompetens inom flera ämnesområden och kan 

därför samarbeta på ett bredare plan. Ifall en medarbetare fastnar i sitt arbete eller har allt för 

mycket att göra kan denne obehindrat få hjälp av en kollega. Samarbetet knyter an medarbetarna 

till varandra. Den möjligheten till sammanhållning finns inte i lika stor utsträckning hos 

Capellagården då lärarna besitter kunskap inom olika ämnesområden och därmed inte har 

tillräcklig kännedom inom varandras ämnen. De kan ta hjälp av varandra då frågan kretsar kring 

lärandet samt konsten att vara pedagogisk i sitt sätt att lära ut, men inte vad det gäller specifik 

kunskap inom sitt undervisningsämne. Det är också svårt med sammanhållning för vissa av de 

kommersiella avdelningarna samt för stab-enheterna där flera funktioner endast har en anställd. 

Istället finns en större gemensam företagskultur för hela verksamheten.  

 

En annan anledning till svårigheter med sammanhållningen är att större delen av personalen 

inte är på plats året runt utan befinner sig endast på platsen under en begränsad tid. När de väl 

är på plats är de dock fullt engagerade i sitt arbete. Anledningen till att de kan fokusera fullt ut 

är för att de inte distraheras av sin omgivning utan inspireras och får möjlighet till att skapa. Då 

många av lärarna på Capellagården har deltidstjänster kan det gå längre perioder innan de träffar 

varandra. Externa effekter så som var de anställda bor tenderar också att påverka 

företagskulturen och sammanhållningen. Capellagårdens anställda får en närmare relation och 

lär känna varandra mer vid de tillfällen då de bor på skolan samtidigt. Verksamheten är inte 

speciellt stor vilket bidrar till att individer dagligen kommer i kontakt med varandra. Eftersom 

de både arbetar, äter och lever nära varandra upplever författarna att kontakten som skapas blir 

av ett djupare slag. Detta skapar också en närhet till organisationen och dess värderingar. Till 

skillnad från Capellagården tillhandahåller Målerås Glasbruk inte några bostäder i anknytning 

till arbetsplatsen till sina anställda. Däremot bor en stor del av de anställda på orten Målerås. 

Lojaliteten skapas inte bara till företaget utan den kopplas också till orten där det finns 

arbetstillfällen åt befolkningen. Att känna en anknytning till platsen utöver vad gäller arbetet 

skapar en samhörighet, men inte lika stark som hos Capellagården.  

 

Nackdelen med att styra genom företagskultur är att det är en tidskrävande process att både 

skapa och ändra på ett företags kultur. Detta är något som både Hagström och Anjar håller med 

om. Dock har de lite olika syn på hur stor svårighet det är. Anjar är mer positivt inställd till att 

det fortfarande är ett användbart styrmedel trots att det tar en del tid i anspråk. Något som kan 
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förklara Anjars positiva inställning till styrmedlet är att organisationen märkbart har lyckats att 

använda styrmedlet på ett framgångsrikt sätt. Detta framgår då tidigare elever visar upp en 

lojalitet mot Capellagården då de ofta kommer tillbaka, antingen på besök eller som 

gästföreläsare. På så sätt har Capellagården, utöver hos lärarna, lyckats implementera 

företagskulturen även hos eleverna. Hagström menar att den företagskultur som finns på 

Målerås Glasbruk “sitter i väggarna” och skulle därför vara mycket svår att förändra. Att 

personalstyrkan har en hög medelålder försvårar också en förändringsprocess. Hagström anser 

att en förändring i företagets kultur endast kan genomföras om en yngre generation kommer in 

i företaget, eller genom att anställa fler kvinnor till produktionsavdelningen. Detta för att skapa 

en mjukare jargong mellan medarbetarna och därmed en mer harmonisk arbetsmiljö. Den 

nyanställda personalen är då inte färgad av den historia som redan finns i företaget utan har 

lättare att se hur saker ser ut i den rådande situationen samt hur förändringar skulle kunna ske. 

Dock kvarstår problemet med att det är få som utbildar sig till yrken inom glasindustrin. Detta 

gör att endast ett fåtal nya anställda kommer in i verksamheten åt gången. Det kan anses vara 

en nackdel för Målerås Glasbruk, eftersom enskilda personer lättare skolas in i den befintliga 

företagskulturen snarare än förändrar den. Den sommaranställda personalen verkar inte arbeta 

i verksamheten tillräckligt länge för att förändra företagskulturen. Inte heller de privata 

studioblåsarna som hyr in sig har påverkat kulturen nämnvärt.  

 

Författarna får uppfattningen om att Capellagården, som ligger avsides från andra samhällen, 

tar alla chanser de får att ta in nya idéer, kunskaper och handlingssätt. Den påverkan som 

kommer från de många gästlärarna som tas in, vilket kan liknas vid påverkan från nyanställda, 

samt värdet i att de egna lärarna har andra konstnärliga åtaganden vid sidan om anses vara 

positiva influenser för organisationen. Även omsättningen på elever skapar ständigt nya 

influenser som påverkar kulturen. Författarna misstänker att detta skulle kunna leda till 

svårigheter med att styra företagskulturen. Om det finns många faktorer som påverkar den kan 

det vara svårt för ledningen att ha kontroll över styrningen. Enligt det empiriska materialet kan 

författarna ur denna aspekt urskilja att Capellagårdens företagskultur kan påverkas i en större 

omfattning än Målerås Glasbruks företagskultur.  

 

Hur använder de sig av storytelling? 

Både Capellagården och Målerås Glasbruk använder sig utav storytelling, dock endast i låg grad 

med syfte att styra verksamheten. När ny personal anställs används storytelling för att de ska förstå 

den kultur och de värderingar som finns i organisationen. På Capellagården är det Anjar som 
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berättar för de nyanställda samt gästföreläsare om Capellagården genom storytelling. Den nya 

personalen får därmed information om underliggande strukturer på Capellagården; varför saker 

och ting fungerar på ett visst sätt i organisationen. De får en förståelse för varför det är speciellt 

att arbeta hos dem samt för deras värdegrunder, vilket gör att de direkt kan anamma dessa. Valet 

av historier är något som Capellagårdens ledning upplever som mer problematiskt än att faktiskt 

berätta historierna. När tillfällig personal tar vid under sommarsäsongen är det viktigt att det finns 

en överenskommelse om vilka historier som ska berättas. Detta för att personalen inte ska 

förmedla osammanhängande information utan istället vara eniga om vilken bild de vill förmedla 

till allmänheten.  

 

Även på Målerås Glasbruk används storytelling vid de tillfällen då ny personal anländer till 

platsen. Detta sker genom en presentation där organisationens värderingar lyfts fram. Förklaringen 

till att organisationerna involverar personalen genom storytelling kan vara för att skapa en direkt 

förståelse om respektive organisations värderingar, företagskultur samt deras anda. Genom att 

involvera dem via storytelling kan de på ett enkelt sätt få en förståelse för verksamheten redan i 

början av deras anställning. Detta till skillnad från om den nyanställda personalen istället hade 

kommit in och behövt upptäcka de underliggande faktorerna på egen hand. Samtidigt skulle en 

annan företagskultur kunnat uppstå om nyanställda kommit in utan att ha blivit informerade om 

befintlig kultur. Med informationen kanske de anpassar sig på ett annat sätt än om de gått in 

ovetandes om rådande företagskultur. Då hade de eventuellt kunnat påverka den befintliga 

företagskulturen mer. Författarna ifrågasätter varför storytelling inte fortsätter att användas bland 

den ordinarie personalen kontinuerligt. Detta skulle kunna påminna dem om företagets anda och 

värdegrunder samt vad organisationen vill uppnå med verksamheten. När nyanställda anländer till 

Målerås Glasbruk vill organisationen främst förmedla att verksamhetens själ finns i det svenska 

hantverket. En förklaring till att Målerås Glasbruk inte använder storytelling kontinuerligt för fast 

anställda kan vara att de använder sig av andra enligt dem bättre lämpade medel för att upprätthålla 

sin värdegrund. Exempel på detta nämns i avsnittet Hur använder de sig av företagskultur? ovan. 

De anställdas höga medelålder kombinerat med många år på arbetsplatsen medför att de är 

medvetna om vilka värderingar som råder på glasbruket. Detta medför att behovet av att aktivt 

prata om det inte är särskilt stort.  

 

Storytelling används till andra syften än att styra organisationen både hos Capellagården och 

Målerås Glasbruk. Hos Capellagården visar den sig genom att nya elever och besökare informeras 

om organisationens historia. Hos Målerås Glasbruk används storytelling till viss del på besökare 
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och kunder, men inte i samma utsträckning som hos Capellagården. Det är av större vikt för 

Capellagårdens verksamhet att dela sina historier med allmänheten än vad det är för Målerås 

Glasbruk. Detta eftersom Capellagården behöver skapa en förståelse för platsens betydelse; varför 

verksamheten är belägen i just Vickleby. Vid användningen av storytelling har Målerås Glasbruk 

möjligheten att samtidigt praktiskt demonstrera sin hantverksprocess och deras färdigställda 

hantverk. Detta kan vara en stor fördel då organisationen fysiskt kan visa upp den process som 

verksamhetens värdegrund består av. Capellagården har inte samma möjlighet att demonstrera 

verksamhetens huvudfokus då detta består av utbildning. Själva processen i skapandet visas inte 

upp då det kan störa elevernas kreativitet, men de färdigställda resultaten som levereras av 

eleverna åskådliggörs. Detta i form av exempelvis, utställningar, odlingsprojekt från trädgården 

samt keramikprodukter som säljs i verksamhetens butik. Genom att komplettera de uppvisade 

objekten med storytelling kan Capellagården förmedla sina värdegrunder till besökare på ett 

tydligare sätt.  

 

Vid gästföreläsningar eller guidade turer händer det ibland att publiken inflikar egna anekdoter 

om Carl Malmsten eller Capellagården i de historier som Anjar berättar om verksamheten. Flera 

gånger är det ny information även för henne. På så sätt finns det ett värde i publikens kunskap som 

kan gynna organisationen. Historieberättandet hjälper till att skapa en förståelse hos besökarna för 

de slitna byggnaderna och den miljö som omger Capellagården.  

 

Målerås Glasbruk ser inga specifika för- eller nackdelar med sitt användande av storytelling. 

Capellagården däremot ser flertalet fördelar då de snabbt och enkelt kan förmedla vad 

organisationen står för och varför den är unik. Dock finns det även nackdelar eftersom 

berättelserna är relativt gamla samtidigt som Capellagården vill vara nyskapande. Problemet ligger 

i att tolka Carl Malmstens idéer och värderingar i dagens organisation och den situation den 

befinner sig i.  

 

Hur använder de sig av tone at the top? 

Enligt litteratur kring tone at the top kan en ledare använda sig av synligt ledarskap för att 

förmedla mål och värderingar till organisationens anställda. Detta är något som VD:arna på 

både Capellagården och Målerås Glasbruk använder sig av i stor utsträckning och anser vara 

bra för organisationerna. Den främsta fördelen enligt det empiriska materialet är att ledarna 

genom att gå runt enklare kan lösa små problem innan de växer sig större. Samtidigt är det ofta 

lättare att diskutera direkt istället för att boka in tid för ett möte som båda parter ska ha tid för. 
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De båda cheferna går dagligen runt bland sina medarbetare för att höra hur de mår och vad de 

för tillfället arbetar med. Därför behöver personalen inte vara rädd för att våga be om hjälp eller 

ställa frågor eftersom rollen som ledare avdramatiseras. De anställda ska få känslan av att deras 

överordnade finns där som en hjälpande person och inte är någon som kontrollerar och ställer 

orimliga krav. På Målerås Glasbruk ser ledarna inga negativa aspekter med synligt ledarskap, 

men på Capellagården ser Anjar en risk i att de anställda blir för beroende av ledaren och blir 

mindre självgående. Det är viktigt för organisationen att de anställda kan fatta beslut utan att 

deras chef är närvarande.  

 

Även Jonasson använder sig av synligt ledarskap på Målerås Glasbruk. Trots sin roll som ägare 

är han själv på plats ute i verkstaden och arbetar, vilket bidrar till en känsla av att alla anställda 

är lika mycket värda. Jonasson försöker inte utmärka sig bland de anställda trots att han är ägare, 

vilket gör att de anställda hyser stor respekt för honom. Denna respekt kan även förklaras med 

att han är organisationens huvuddesigner.  

 

Vid genomgången av det empiriska materialet framkom att Anjar och Hagström har olika syn 

på behovet av konstnärlig bakgrund för att leda en kreativ verksamhet. Ingen av dem har en 

konstnärlig utbildning utan båda har studerat ekonomi. Anjar anser att avsaknaden av en 

konstnärlig bakgrund är till hennes fördel då hon kan ägna sig åt sina arbetsuppgifter som VD 

och låta de kompetenta lärarna utforma undervisningen och fatta konstrelaterade beslut. Hon 

vill visa lärarna respekt genom att inte lägga sig i deras arbete eller ifrågasätta deras kompetens. 

Anjar känner starkt för detta då Capellagården haft konstnärer som VD innan med icke-

tillfredsställande utfall. Hagström ser det däremot som en nackdel att hon inte har någon 

konstnärlig bakgrund. Hon menar att detta hade kunnat hjälpa henne att förstå sin personal 

bättre. Istället har hon dragit nytta av sin mångåriga arbetserfarenhet inom glasindustrin med 

fokus på hantverk. Denna aspekt kring behovet av konstnärlig bakgrund har nödvändigtvis inget 

rätt eller fel svar, utan är i stort beroende av ledarnas preferenser och sätt att styra. Dock kan en 

förklaring till att Hagström skulle känna sig hjälpt av en konstnärlig bakgrund vara att hon 

endast skulle behöva ha kunskap inom glaskonst. Anjar däremot skulle behöva ha kunskap om 

alla de konstnärliga inriktningar som skolan erbjuder för att kunna styra utifrån ett rättvist 

ledarskap. 

 

Den teoretiska referensramen kring tone at the top beskriver att en ledare kan använda sig av 

fast eller fri kontroll. På Capellagården använder sig Anjar utav fast kontroll gällande alla 
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ekonomiska aspekter, samtidigt som hon har en fri kontroll gällande undervisningsinnehållet. 

På Målerås Glasbruk har Hagström ett liknande upplägg. En fast kontroll utövas över ekonomin 

samt sälj- och produktionsavdelningen angående uppsatta sälj- och produktionsmål. Däremot 

har hon en friare kontroll över den kreativa delen av formgivningen. Författarna anser att denna 

blandning av styrsätt är nödvändig för organisationernas fortlevnad. Capellagården har flertalet 

ekonomiskt kunniga anställda, men deras ansträngda ekonomi gör att det krävs en fast kontroll 

över denna aspekt av verksamheten. Målerås Glasbruk har en mer stabil ekonomisk situation, 

men inte lika ekonomiskt kompetent personal. Med en fri kontroll av ekonomin finns risken att 

de snabbt skulle få en ansträngd ekonomi. Båda organisationerna är beroende av att ha en bra 

ekonomi samtidigt som de anställda måste kunna vara kreativa. En fast kontroll över de kreativa 

delarna av verksamheten skulle kunna resultera i långsiktigt negativa effekter för skapandet, 

både hos Capellagården och Målerås Glasbruk. Som tidigare nämnt har ingen av 

organisationernas VD någon konstnärlig bakgrund vilket gör dem mindre lämpade till att fatta 

basala beslut gällande kreativiteten.  

5.2 Organisationernas målstyrning med hjälp av formella och informella styrmedel  

Som författarna nämnt ovan har Capellagården och Målerås Glasbruk många likheter, men 

också skillnader, i sitt arbete med målstyrning. En gemensam nämnare är att båda 

organisationerna använder sig av både formella och informella styrmedel för att hålla samman 

sina relaterat diversifierade verksamhetsstrukturer. Författarna kan tydligt se att budget, 

företagskultur och tone at the top är de styrmedel som har störst inverkan på organisationernas 

målstyrning. Något som kan försvåra deras målstyrning är att de har både ekonomiska och 

konstnärliga mål för sina verksamheter. Problemet ligger i att kombinera dessa med hjälp av 

styrmedlen. Organisationernas ekonomiska mål är väldigt lika och handlar övergripande om att 

organisationerna ska ha en lönsamhet som gör att de inte ständigt behöver vara oroliga för att 

ekonomin inte ska gå ihop. Verksamheterna ska kunna fortskrida och helst ska organisationerna 

ha en hög vinstmarginal samt kunna bygga upp ett eget kapital. De konstnärliga målen skiljer 

sig mellan de olika organisationerna. Capellagården har stort fokus på sina elever och att skolan 

ska kunna ge en gedigen utbildning. Ett mer långsiktigt konstnärligt mål är att öka 

Capellagårdens betydelse för omgivningen och konstnärskretsar. Målerås Glasbruks 

konstnärliga mål är att kunna erbjuda sina kunder något unikt, det ska vara “made in Målerås”, 

och att varumärket ska symbolisera det svenska hantverket. Dock har både Capellagården och 

Målerås Glasbruk sitt huvudfokus på de konstnärliga målen. För att de ska kunna uppnå dessa 

krävs det samtidigt fokus på deras ekonomiska mål. Om inte ekonomin fungerar kan inte 
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verksamheten fortskrida. Som kreativa företag kan de därför inte helt koncentrera sig på 

konsten, utan precis som för traditionella affärsverksamheter måste ekonomin få ta plats och 

utgöra en betydande del i styrningen av organisationen. Dock medger båda VD:arna för 

respektive organisation att en stor utmaning är att inte låta ekonomin påverka eller hämma 

kreativiteten i skapandet. Hagström har en något positivare syn på detta då hon anser att en 

ansträngd ekonomi ibland kan inspirera till nya oväntade lösningar. Detta kan dock förklaras 

med att Målerås Glasbruk enklare kan anpassa sitt sortiment efter marknadens efterfrågan. 

Capellagården är mer begränsad av att huvudverksamheten är en skola med specifika 

inriktningar och förhållningsregler.  

 

Capellagården och Målerås Glasbruk har båda övergripande långsiktiga mål de ständigt arbetar 

mot och som de ekonomiska och konstnärliga målen ämnar uppfylla. Capellagården vill ha ett 

starkt varumärke och vara ett förstahandsval för de individer som vill ha en kreativ utbildning. 

Målerås Glasbruk vill vara förstahandsvalet för konsumenter som föredrar hantverksmässigt 

gjorda glas, och att vikten finns på att glaset ska vara från just Målerås Glasbruk. De båda 

organisationerna har mycket lika mål; de vill vara unika och viktiga inom sin bransch.  

5.3 Organisationens formella och informella styrmedel utifrån mekaniskt och organiskt 

styrande 

De formella styrmedel som Capellagården och Målerås Glasbruk använder sig av är budget och 

nyckeltal, dock används budget i mycket större utsträckning. Capellagårdens användning av 

dessa formella styrmedel kan beskrivas som mekanisk. Det är ett stort fokus på att budgeten 

noggrant måste följas, och stor vikt läggs vid detaljer, planering och uppföljning. Dessa steg är 

viktiga för att få fram organisationens och respektive verksamhetsinriktnings resultat, vilket 

används för att utvärdera organisationen. Detta mekaniska styrande kan till stor del förklaras 

med att deras ansträngda ekonomi inte tillåter avvikelser från budgeten. Samma förklaring kan 

stödja det faktum att soliditeten utgör ett viktigt nyckeltal, och att organisationen lägger mycket 

fokus på att förbättra denna. Gällande Capellagårdens icke-finansiella nyckeltal kring 

elevnöjdhet finns ett fokus på deras kunder, vilket tyder på organisk styrning. Capellagårdens 

situation kan beskrivas som att de befinner sig i en ständig lågkonjunktur, men detta medför 

också att de verkar i en relativt stabil situation. Trots att det inte är en optimal situation går 

många händelser att förutse. Beslut kring de formella styrmedlen fattas av VD:n och styrelsen, 

vilket också tyder på ett mekaniskt styrande. Målerås Glasbruk har också ett relativt mekaniskt 

styrsätt när det gäller deras formella styrmedel, dock har de en del drag av organiskt styrande. 
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Det som påminner om organisk styrning, och som skiljer sig från Capellagårdens styrsätt, är att 

Målerås Glasbruk har en mer flexibel inställning till budgetering i och med att de reviderar sin 

budget. De har inte samma ansträngda ekonomi och kan anpassa sig efter marknadens 

fluktuationer, vilket gör att budgeten inte behöver följas lika strikt. Marknaden och 

omvärldsförändringar som påverkar turismen medför att Målerås Glasbruk driver sin 

verksamhet i en relativt dynamisk miljö, vilket också förklarar att de tenderar att använda sig 

utav drag från den organiska styrningen. Dock kontrolleras de ekonomiska aspekterna noga 

genom planering och uppföljning, styrningen är i övrigt hierarkisk då besluten fattas på högre 

nivåer, samt att det endast är ledaren som har en klar överblick över organisationen. Detta gör 

att Målerås Glasbruks styrning genom formella styrmedel övervägande är mekaniskt. För 

Målerås Glasbruk används både resultat-, lönsamhets- och produktivitetsmått som viktiga 

styrmått. Trots att en anställd kan vara delaktig i alla delar i processen är inte processen i sig 

det viktiga, utan det som är av vikt för organisationen är hur många färdiga produkter de kan 

producera. Detta gör att även dessa mått visar på en mer mekanisk styrning. Samtidigt är 

kvaliteten på produkterna mycket viktig, vilket ändå tyder på inslag av organisk styrning 

gällande de icke-finansiella nyckeltalen.  

 

De informella styrmedlen som Capellagården och Målerås Glasbruk använder sig utav är 

företagskultur, storytelling samt tone at the top, dock används storytelling endast i mindre grad 

i styrningssyfte. Tone at the top och storytelling används inom organisationerna för att förstärka 

företagskulturen. Både Capellagårdens och Målerås Glasbruks företagskultur kännetecknas av 

att de har en mycket öppen kommunikation och ett organiskt styrsätt. Samtidigt kan det utläsas 

att kunskap finns på olika nivåer inom organisationen och inte enbart är begränsad till cheferna. 

Hos Capellagården har lärarna stor kunskap inom sitt undervisningsämne, vilket inte VD:n 

besitter. Hos Målerås Glasbruk har de som arbetar i produktionen större kunskap om 

glastillverkning än vad organisationens VD har. Detta sätt att styra organiskt uppmuntrar de 

anställda till att ta självständigt ansvar och bidrar till en friare företagskultur. Ett sätt att forma 

företagskulturen och skapa normer för hur de anställda ska bete sig är att använda sig av en 

särskild arbetsdelning. Hos Capellagården finns en relativt strikt arbetsfördelning vilket tyder 

på ett mekaniskt styrande. De anställda har sin uppgift och fyller en viss funktion. En förklaring 

till att de använder sig av denna typ av arbetsdelning kan vara för att organisationen inte har så 

många anställda men de har flera funktioner som måste fyllas. Därmed blir de anställda 

specialiserade på sin uppgift. Hos Målerås Glasbruk används både en fri och en striktare 

arbetsdelning. Den fria arbetsdelningen finns i produktionen där de anställda kan utföra flertalet 
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olika arbetsuppgifter och fylla flera funktioner. De som arbetar på sälj- samt 

kontorsavdelningen styrs dock på ett mer mekaniskt sätt då de har sina specialiserade uppgifter.  

 

Genom att noggrant kontrollera kostnader och försöka hålla dem så låga som möjligt använder 

både Capellagården och Målerås Glasbruk en lågkostnadsstrategi, som även kännetecknar 

mekanisk styrning. En förklaring till att denna strategi används är för att de försöker uppnå sina 

ekonomiska mål gällande att förbättra vardera organisations lönsamhet. Dock använder de sig 

samtidigt av en differentieringsstrategi med utgångspunkt i organisk styrning för att uppfylla 

sina långsiktiga konstnärliga mål. Detta då respektive organisation strävar efter att vara ett starkt 

varumärke som kan erbjuda sina kunder något unikt. Både Capellagården och Målerås Glasbruk 

använder formella och informella styrmedel, i kombination med mekaniskt och organiskt 

styrsätt, för att utöva målstyrning och koppla samman ekonomiska och konstnärliga mål. 
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6 Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Resonemang kring studiens fem underfrågor behandlades i 

kapitel fem, och kommer i detta kapitel ligga till grund för att besvara studiens syfte och övergripande 

frågeställning för att sedan leda till en slutsats. Sist i detta kapitel kommer även förslag till vidare 

forskning att läggas fram. 

 

6.1 Målstyrning genom formella och informella styrmedel  

Denna studies syfte är att beskriva hur kreativa företag med flertalet olika verksamhetsgrenar 

utformat sin målstyrning med hjälp av olika formella och informella styrmedel. Ytterligare ett 

syfte är att analysera vilka fördelar och nackdelar de olika styrmedlen skapar för företagen 

gällande deras målstyrning. Den forskningsfråga som ämnas besvaras lyder: Hur håller 

kreativa företag, inom konstsektorn, med relaterat diversifierad verksamhetsstruktur samman 

hela organisationen genom målstyrning? För att kunna uppfylla syftet samt besvara 

frågeställningen har en djupgående analys utifrån fem underfrågor genomförts i avsnittet 

Analys. Nedan presenteras de slutsatser författarna kommit fram till.  

 

Capellagården och Målerås Glasbruk är i grunden mycket olika verksamheter med olika fokus; 

Capellagården är en icke-vinstgenererande skola medan Målerås är en kommersiell verksamhet. 

Trots detta kan många likheter utläsas i hur respektive organisation försöker styra de relaterat 

diversifierade verksamhetsinriktningarna mot ett gemensamt mål. Inom båda organisationerna 

används både formella och informella styrmedel vid arbetet med målstyrning. Det formella 

styrmedlet budget, samt de informella styrmedlen företagskultur och tone at the top, utgör deras 

viktigaste och mest använda styrmedel. Budgeten används främst för att få organisationernas 

ekonomi att fungera genom att skapa samordning, medvetenhet, ansvarsfördelning, 

kommunikation, målsättning och motivation. Dock är budgetens viktigaste användningsområde 

att fungera som planerings- och uppföljningsverktyg. De stora fördelar som Capellagården och 

Målerås Glasbruk ser med användandet av budget är att den har många användningsområden 

och att den hjälper organisationerna få kontroll över samtliga verksamhetsinriktningar. En stor 

fördel med budgeten som författarna har sett är att den kan utformas olika beroende på vilka 

individer som ska ta del av den, vilken kompetens dessa besitter samt hur hierarkisk 

organisationens struktur är gällande chefer. Detta gör budgeten till ett mycket användbart 

styrmedel oavsett vilken sorts organisation den används i. De nackdelar de deltagande 
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organisationerna sett med budget är den tidsåtgång, samt övriga resurser, som krävs vid 

utformningen av budgeten. Dock anser de båda att nyttan med budgeten överväger nackdelarna. 

 

Företagskulturen och tone at the top är två styrmedel som är mycket sammanlänkade. Tone at 

the top används för att förstärka eller till viss del förändra den befintliga företagskulturen. Enligt 

Capellagården och Målerås Glasbruk är företagskulturens främsta fördelar att den möjliggör att 

binda samman respektive organisations olika verksamhetsinriktningar samt att den kan få 

personalen att bli mer självgående, vilket i sin tur underlättar styrandet. Författarna har 

uppmärksammat att en organisation kan ha olika delkulturer inom den övergripande kulturen, 

exempelvis för varje avdelning. Detta medför en möjlighet till att skapa en optimal styrning för 

varje avdelning. Samtidigt kan en nackdel uppstå om avdelningarna inom en organisation har 

för lite kontakt med varandra. Det kan då vara svårt att få en sammanhängande kultur. Den 

främsta nackdelen som de deltagande organisationerna upplever med sin styrning via 

företagskultur är att det är en tids- och resurskrävande process. Även vid användningen av 

styrmedlet tone at the top ser Capellagården och Målerås Glasbruk fördelar och nackdelar. Den 

främsta fördelen är att det synliga ledarskapet medför en möjlighet att enkelt lösa mindre 

problem direkt genom att ledarna går runt i verksamheten. En nackdel är dock att det finns en 

risk att de anställda inte fattar egna beslut utan istället förlitar sig alltför mycket på ledaren. 

Författarna har även sett fördelar och nackdelar vad gäller utövandet av fast och fri kontroll. En 

kombination av dessa kan vara till fördel för verksamheten om det sker på ett bra sätt, men 

också kunna ställa till problem vid en mindre lämplig kombination.  

 

Det formella styrmedlet nyckeltal och det informella styrmedlet storytelling används till viss 

del inom både Capellagårdens och Målerås Glasbruks styrning av respektive organisation. 

Dock är de inte de främsta styrmedlen. Nyckeltal används inom organisationerna för att bevaka 

resultat samt att avdelningarna och organisationen som helhet följer uppsatta planer. Detta är 

fördelar som Capellagården och Målerås Glasbruk ser i sin användning av nyckeltal, samt att 

det hjälper dem att uppmärksamma avvikelser från planer snabbare. Båda organisationerna 

använder sig dock av fler nyckeltal än vad de är medvetna om, exempelvis icke-finansiella 

nyckeltal om elev- och kundnöjdhet samt kvaliteten på producerade produkter. En mer avsiktlig 

användning av dessa nyckeltal skulle ytterligare kunna tydliggöra brister eller möjligheter inom 

avdelningar i organisationen. Storytelling används inom Capellagården och Målerås Glasbruk 

i relativt liten grad med syfte att styra organisationen. Istället är det främsta 

användningsområdet att informera elever och besökare om aspekter kring respektive 
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organisation. Målerås Glasbruk använder inte storytelling i tillräckligt hög grad för att se några 

särskilda för- eller nackdelar ur ett styrningsperspektiv. Capellagården däremot ser en fördel i 

att kunna ge förståelse för företagskulturen snabbt, men en nackdel i att det finns en risk att 

berättelserna skapar förvirring eller är osammanhängande om berättaren inte är tillräckligt 

tydlig.  

 

Både Capellagården och Målerås Glasbruk har som övergripande långsiktigt mål att vara ett 

förstahandsval inom sin bransch. För att nå detta mål, och få verksamheten att fortskrida, har 

de både ekonomiska och konstnärliga mål. Dessa behövs för att organisationerna inte ska 

förlora fokus på den ekonomiska eller kreativa sidan av sin verksamhet, samt för att de olika 

relaterat diversifierade inriktningarna ska kunna arbeta mot gemensamma mål. Deras 

målstyrning sker genom användandet av formella och informella styrmedel kombinerat med ett 

mekaniskt eller organiskt styrsätt. Denna studie har visat att budget, företagskultur samt tone at 

the top utgör de viktigaste styrmedlen för målstyrning.  

 

Slutligen, den övergripande forskningsfrågan för denna studie är “Hur håller kreativa företag, 

inom konstsektorn, med relaterat diversifierad verksamhetsstruktur samman hela 

organisationen genom målstyrning?” Den slutsats författarna kommit fram till är att kreativa 

företag med relaterat diversifierad verksamhetsstruktur använder både formella och informella 

styrmedel för att utöva målstyrning. De formella styrmedlen används för att styra ekonomin 

och kvaliteten på det organisationen presterar, vilket ofta sker genom mekaniskt styrande. De 

informella styrmedlen används för att styra de konstnärliga och kreativa sidorna av 

organisationen, samt beteende och värdegrunder hos de anställda, vilket sker främst genom 

organiskt styrande. Detta, och det faktum att båda organisationerna använder sig utav både en 

lågkostnads- och differentieringsstrategi, visar på att organisationerna i stort förenar ett 

mekaniskt och organiskt styrande genom sin användning av formella och informella styrmedel. 

Denna kombination av styrmedel och styrsätt medför att Capellagården och Målerås Glasbruk 

optimalt kan kombinera sina ekonomiska och konstnärliga mål genom målstyrning och hålla 

samman sin relaterat diversifierade verksamhet.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har en fallstudie av två kreativa organisationer utförts. Detta har resulterat i en 

djupgående analys vars slutsats eventuellt inte går att överföra till en situation som föreligger i 

andra kreativa organisationer. Det finns stora skillnader inom kreativa organisationer; deras 

verksamhetsstrukturer, ekonomiska situationer samt målsättningar, vilket författarna tydligt 

kan se i de två organisationer som deltagit i denna studie. Detta medför att det är relativt svårt 

att generalisera vår slutsats till att gälla övriga kreativa företag. Författarnas förslag till vidare 

forskning är därför att genomföra en större undersökning som inbegriper ett större antal kreativa 

organisationer, och då eventuellt utforma en optimal modell gällande vilka formella och 

informella styrmedel som är bäst lämpade för deras målstyrning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänna övergripande frågor 

Berätta om dig själv och verksamheten? 

 Position i organisationen? 

 Vad som är verksamhetens huvudfokus? 

 Verksamhetens storlek - anställda? Omsättning? 

 Vad är bäst med denna organisationen - ex. nämn tre saker. 

 Vad har ni för aktuella utmaningar? 

(Vilka är verksamhetens styrkor och svagheter, vad är det som utmärker dessa?)  

 

Vilka är verksamhetens olika inriktningar? 

 Vilken är den mest betydelsefulla delen? Varför? 

 Vilken inriktning är mest lönsam? 

 Hur är fokus fördelat på de olika inriktningarna? 

 Är de relaterade till varandra? 

 Är det svårt att kombinera dessa verksamheter inom samma organisation? 

 Är verksamheterna beroende av varandra? 

 

Hur ser ni på behoven av samordning mellan dessa delar av verksamheten?  

 Varför anser ni att det är viktigt att hålla samman de olika verksamheterna? 

(Är det viktigt för dem?)  

 

Hur arbetar ni för att hålla samman dessa olika verksamheter? 

 Några särskilda metoder eller styrmedel? 

 Vad bidrar dessa “metoder/verktyg/styrmedel” med? 

 

Hur arbetar ni för att styra verksamheten? 

 Vad ser ni för utmaningar när det gäller styrning? 

(Ser ni några brister i den styrning som finns i organisationen?) 

 Vad skulle i så fall kunna utvecklas? 
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Målstyrning 

Har verksamheten något övergripande mål?  

 Vilka är de viktigaste målen just nu? 

 Vad har ni för vision med hela verksamheten? 

 

Har ni konstnärliga mål med verksamheten? Vilka är i så fall dessa? 

 

Har ni ekonomiska mål med verksamheten? Vilka är i så fall dessa? 

 

Hur kombinerar ni konstnärliga mål med ekonomiska mål?  

 Hur upplever ni möjligheterna att kombinera dessa?  

 Svårigheter? 

 

Styrmedel 

Budget 

Använder ni er utav en budget? 

I vilken utsträckning använder ni er av budget? 

 

Om JA: 

 I så fall hur? (Är budgeten där enbart för att man måste ha det? Används den som 

planerings- och uppföljningsverktyg?) Är budgetarbetet ett pågående arbete? 

 Använder ni både monetära och icke-monetära mått? Är fokus bara 

monetärt/finansiellt? Eller finns det icke-finansiella aspekter som budgeten tar upp? 

 Vem/vilka tar del av den? 

 Hur stort fokus utgör budgeten i verksamheten som helhet? På de olika 

verksamhetsinriktningarna? För vem är den viktig? 

 Använder ni delbudgetar? I vilken utsträckning? Till vem? 

 Ser ni några fördelar med er användning av budget?  

 Ser ni några nackdelar mer er användning av budget?  

 Hur viktig är den i förhållande till andra verktyg för att styra verksamheten?  

(Hur viktig är den i styrprocessen?) 
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Om NEJ: 

 Varför inte? 

 Var det ett medvetet val att inte ha budget? 

 Vad såg ni för fördelar/nackdelar med budget? 

 Har organisationen använt sig av budget tidigare? / planer på att använda budget? 

 Använder ni andra metoder för ekonomisk planering i organisationen? 

 Fördelar/Nackdelar med dessa metoder? 

 

Nyckeltal 

Använder ni er av nyckeltal? (I vilken omfattning?) 

 Finansiella och/eller icke-finansiella? 

 Är detta något som förmedlas ut till medarbetarna? Hur tar verksamheten som helhet 

del av det? 

 Sker mätningar regelbundet? Eller bara till årsredovisningar? 

 Nyckeltal för de olika verksamhetsindelningarna? 

 Fördelar / Nackdelar med användningen av nyckeltal? 

 

Företagskultur 

Beskriva: Atmosfären, arbetsmiljön 

Vad kännetecknar arbetsmiljön eller arbetsplatsen, hur är det att arbeta här? 

Känner ni att ni har en särskild kultur inom företaget? 

 Kan du beskriva hur du uppfattar denna?  

 Upplever ni olika kultur inom de olika verksamhetsindelningarna? 

 Vilket förhållande har de som arbetar på de olika avdelningarna till varandra?  

 

Har de anställda en bra sammanhållning?  

 Om ja: Vad är det som gör sammanhållningen bra? 

 Om nej: Varför är det så? Kan det förbättras? 

 

Hur är jargongen i verksamheten?  

 

Försöker ni som “ledning” uppmuntra till ett visst beteende eller tankesätt? 

 Hur? 
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 Hur upplever ni att kulturen är? Hur vill ni att kulturen ska vara? Hur arbetar ni för att 

påverkar kulturen i den riktning ni vill?  

 Hur viktig är möjligheten att påverka kulturen för att få verksamheten att bli det ni vill 

att det ska vara? Det den kan bli? 

 Vilka möjligheter ser ni att kunna påverka kulturen?  

 Ser ni svårigheter med att försöka styra via kultur?  

 Hur viktig är kulturen för visionen/ målen? Hur arbetar ni för att påverka den? 

 Är de anställda självgående eller krävs det mycket styrning? 

 

Anda och värderingar - hur viktiga är dem för organisationen? 

 Är de liknande över hela organisationen? 

 

Centrala personer - vilket inflytande har dem? 

 

Storytelling 

Hur viktig är historia och traditioner? 

Hur viktig är bakgrunden bakom konsten? 

Påverkar verksamhetens historia och ursprung hur verksamheten drivs idag? 

 

Vad förmedlar ni för bild utåt? 

Hur viktigt är det för nyanställda att de förstår hur ni har arbetat tidigare? 

Hur förmedlar ni detta?  

Vad ser ni för möjligheter med att nå fram med värderingar till de anställda på detta sättet? 

Finns det svårigheter med att förmedla och nå fram till de anställda med de värderingar ni vill 

uppmuntra?  

 

Tone at the top  

Hur viktig är ledningen för medarbetarna i den dagliga verksamheten? 

 

I egenskap av chef eller central person i verksamheten, är ni mycket ute och ser till eller 

kontrollerar de olika delarna personligen? 
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Tror ni att det påverkar det anställda?  

 På vilket sätt? 

 Vad ger detta arbetssätt för fördelar och nackdelar till er organisation? 

 

Om de ej går runt: Tror ni det har fördelar eller nackdelar för verksamheten? 

 

När är de som arbetar här mest produktiva och kreativa?  

 Hur styr man det?  

 Gör ni något för att skapa dessa förutsättningar? 

 

Vilka förutsättningar är viktiga för att komma fram med nya produkter?  

 Viktiga för att lyckas med den konstnärliga verksamheten? 

 Har ni de förutsättningarna? Måste ni arbeta mot det? 

 

Avslutande övriga frågor 

En del påstår: Att behöva tänka på ekonomin hämmar kreativiteten.  

 Stämmer det? Hur ser ni på det?  

 Vad gör ni för att hantera det? 

 

Använder ni er av något ytterligare styrmedel? 

 På vilket sätt? 

 Är det ett viktigt styrmedel för er verksamhet? 

 Positiva och negativa aspekter? 

 

Hur vill ni att verksamheten utvecklas framöver? 

Vad planerar ni inför framtiden? 

 


