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Sammanfattning 

Problembakgrund: I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att företag använder sig av 

flera styrverktyg. Detta för att styrsystem blivit av större betydelse för varje enskild organisation 

att ta hänsyn till eftersom konkurrensen på marknaden har blivit större. Det har medfört att 

företagen måste vara mer flexibla för att kunna hantera olika situationer. 

  

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur småföretags uppsättning av styrmedel 

påverkas av contingency variablerna. 

 

Genomförande: Studien har genomförts genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med 

företagsledare i småföretag. Studien är baserad på en kvalitativ metod, detta för att få en djupare 

förståelse av problematiken i verkligheten. Samtliga småföretag uppfyller antalet anställda inom 

småföretags definition enligt Europeiska kommissionens (2015).   

 

Slutsats: Studien påvisar att uppsättningen av styrsystem hos småföretagen varierar när det 

gäller vissa styrverktyg. Det framkom under studien att företagsledarnas kulturella bakgrund satte 

sin prägel på hur företagskulturen var uppbyggd och detta kan bero på att det oftast är 

företagsledaren som även äger företaget vilket medför att hans värderingar var de centrala pelarna 

i företaget. Contingency variablerna påverkar även styrverktygen som finns i ett styrsystem på 

olika sätt, dessa styrverktyg kan ses som olika delar som tillhör ett helt styrsystem. Variablerna har 

en enskild påverkan på ett styrsystem däremot framkom det att samspelet som uppstod mellan 

variablerna hade en starkare påverkan tillsammans på ett företags styrsystem. 

 

Nyckelord: Styrsystem (Management control system), styrverktyg, småföretag (SMF), 

contingency variablerna, management control system as a package, storlek, kultur, omvärld.  
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Abstract 

Problem: In today’s society several companies use the control tools in a broader context. This 

because of the competition in today's market has grown, as a result of this the companies has to 

be more flexible to handle different situations. 

 

Purpose: The purpose with this study is that we want to create an idea of how small 

businesses, management control systems are built and how the contingency variables affect the 

system. 

 

Method: The study was conducted by six semi-structured interviews with managers of small 

businesses. The study is based on a qualitative approach, in order to gain a deeper understanding 

of the problem in the reality. All small businesses fulfills the number of employed to call itself a 

small business by the definition according to Europeiska kommissionens (2015). 

 

Conclusion: The study shows that the set of control systems of small businesses varies for 

certain control tool. It appeared during the trial that the business leader’s cultural background 

made its mark on how the companies culture was built and this may be because it is mostly 

business leader who also owns the company, which means that his values were the central pillar 

of the company. The Contingency variables also affect the control tools in a management control 

system in different ways. These control tools can be viewed as part of a complete management 

control system. The variables have an individual influence on a control system, however, it 

emerged that the interaction that occurred between the variables had a stronger influence 

together on a company's control system. 

Keywords: Management control system, management tools, small business (SME), contingency 

variables, MCS as a package, size, culture, external environment. 
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1 Inledning 
Detta kapitel kommer att inledas med en allmän bakgrund om det valda studieområdet som sedan följs av en 

problemdiskussion. Efter det kommer problemformuleringen att introduceras och till sist kommer en beskrivning 

av syftet, samt viktiga begrepp att motiveras. 

1.1 Problembakgrund 
I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att företag använder sig av flera styrverktyg. Detta 

för att styrsystem blivit av större betydelse för varje enskild organisation att ta hänsyn till 

eftersom konkurrensen på marknaden har blivit större. Det har medfört att företagen måste vara 

flexibla för att kunna hantera olika situationer (Luft & Shields, 2003). Beroende på vilken 

situation som ett företag påverkas av kan företagen utföra åtgärder medvetet såväl som 

omedvetet. Ett styrsystem kan bidra till ökad lönsamhet, rutiner och riktlinjer för medarbetarna 

samt att det kan bli lättare för ledarna att hantera medarbetarnas beteende (Andersson, 1995). 

Om ett företag använder sig av styrsystem som samverkar med varandra medför det att företaget 

lättare kan styra medarbetarnas beteende och beslutsfattande mot de uppsatta målen vilket är 

syftet med företagets verksamhet (Malmi & Brown, 2008). Detta har lett till att styrsystem har 

prioriterats på olika sätt beroende på vilken bransch organisationen verkar inom (Chenhall, 2003).  

Problem kan dock uppstå när ett företag använder sig av olika styrsystem som inte strävar mot 

organisationens mål, exempelvis två avdelningar som har individuella mål där den ena 

avdelningen strävar efter att uppnå en given budget medan den andra strävar efter att behålla en 

befintlig kultur (Chenhall, 2003). På grund av detta får företagets “huvudmål” inte den 

prioritering som den “bör” vilket medför en risk där företagets styrverktyg kan bli isolerade ifrån 

varandra. Styrverktygen kan alltså påverka varandra samt organisationen på olika sätt (Fisher, 

1998) och därmed vill vi med denna studie fördjupa oss inom området och utöka existerande 

kunskap. 

Styrsystemen som kan användas går under teorin management control system (MCS). MCS är 

sammansättningen av management accounting (MA) samt management control (MC). I denna 

studie kommer vi att benämna management control system som MCS. 

Management accounting är en process där man identifierar, gör mätningar, analyserar men även 

gör tolkningar av finansiell information som chefer sedan kan använda för att planera, utvärdera 

och för att kunna styra en organisation. MA kan ses som ett verktyg för att hjälpa chefer i 
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utformningen och genomförandet av en organisations strategi (IMA, 2008). En annan viktig 

funktion med MA är att det upprättas finansiella rapporter för de personer som inte sitter i 

ledningsgrupper. Exempel på dessa personer kan vara aktieägare och skattemyndigheter (IMA, 

2008). 

Management control kan definieras som styrsystemet och ledningsprocessen, där man har som 

syfte att få medarbetare att fokusera på arbetsuppgiften och lyckas få dem att sträva mot 

organisationens mål (Merchant & Van der steed, 2012). Management control är en kritisk 

funktion inom varje organisation då chefernas sätt att kontrollera medarbetarna kan variera och 

vara begränsade. Om ett företag gör någon typ av åtgärd är det viktigt att företagsledaren ständigt 

korrigerar och uppdaterar medarbetarna om åtgärden så att de kan fortsätta att arbeta mot de 

uppsatta målen. Processen kan bli svår att genomföra på ett framgångsrikt sätt då förändringen 

kan skapa motstånd (Burns & Scapens, 2000).  

Definitionen av MCS har under de senaste åren ändrats från att ha sitt fokus på att behandla 

formell ekonomisk information för att hjälpa ledningens beslutsfattande, till att ha ett mycket 

bredare och omfattande urval av information (Chenhall, 2003). Den utvecklade versionen av 

MCS inkluderar nu även extern information från marknaden så som, kundinformation, 

konkurrenters syn men även icke-formell information som kan kopplas till beslutsprocessen 

(Chenhall 2003). Chenhall (pp.129, 2003) beskriver det på följande sätt: 

“Management control systems (MCS) are devices or systems that provide top managers with 

information for planning, control and evaluation.” 

Exempel på nya metoder för MCSs är business process reengineering (BPR), balanced score 

cards (BCS) och total quality management (TQM). Dessa metoder är oftast ganska dyra att införa 

och det kan vara svårt för företagen att se vinsterna i jämförelse med kostnaderna. 

Chenhall (2003) betonar även att studier inom MCS har genomförts med avseende på 

organisationens storlek som en variabel. Andra studier som har gjorts inom ämnet har oftast haft 

fokus på stora organisationer vilket har medfört att småföretag hamnat i skymundan (Fisher 

1995; Zaridis & Mousiolis 2014; Samuelsson 1999). 

På grund av större konkurrens på marknaden har det blivit allt viktigare för småföretagen att ha 

sammankopplade styrverktyg så att de samverkar mot företagets uppsatta mål istället för att de 

olika styrverktygen ska jobba mot varandra. Ett sammankopplat styrsystem där de olika delarna 

samverkar med varandra kan därför vara av intresse för småföretagen med tanke på den hårda 

konkurrensen och den uppfattning som finns angående företagens mål (Samuelson, 2004). Ett 
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välfungerande styrsystem kan därför öka chansen för ett småföretag att uppnå det uppsatta målen 

samt öka chansen för att överleva på den aktuella marknaden (Chenhall, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 

Studier inom MCS som är inriktade på småföretag är ett understuderat område (McMahon, 2001; 

Merchant & Van der steed, 2012; Davila, A., Foster, G., & Oyon, D., 2009; Luft & Shields 2003). 

Detta oftast för att studier (Mitchell & Reid 2000; Chenhall 2003) kring MCS berört större 

organisationer, även fast olika studier tagit hänsyn till småföretag har de större organisationerna 

fått mest fokus (Chenhall, 2003; Luft & Shields 2003). Enligt Andersson (1995) kan ett modifierat 

MCS underlätta småföretags styrning i form av tydligare riktlinjer och arbetsuppgifter för 

medarbetarna. Trots fåtal studier som gjorts med avseende på MCS i småföretag har det även 

framkommit att småföretag kan ha en stor nytta av att använda sig av ett MCS (Mitchell & Reid 

2000; Burns & Scapens 2000). MCS kan bidra med att ledarna i småföretag kan genomföra bättre 

beslutsfattande vilket i sin tur kan underlätta och öka organisationens prestationsförmåga 

(Chenhall, 2003; Luft & Shields 2003). 
I småföretags sammanhang är själva storleken en central aspekt att ta hänsyn till. I denna studie 

kommer vi att utgå från Europeiska kommissionens (2015) definition för småföretag. Det vi 

kommer att titta på är antalet anställda och inte omsättningen i företagen. Antal anställda ska ligga 

mellan 10-50 personer enligt den Europeiska kommissionen (2015). Det kan nämnas att storleken 

är en underliggande faktor som oftast benämns i ovanstående studier och som även kommer 

benämnas i denna studie, denna faktor har en stor påverkan på organisationen (Davila, A., Foster, 

G., & Oyon, D., 2009; Luft & Shields 2003). Företagens storlek kan vara av intresse att studera, 

särskilt då styrsystem kan skilja sig åt mellan stora och små organisationer. Trots studier inom 

MCS är det fortfarande svårt att förklara hur småföretagen applicerar ett MCS samt hur dess 

förhållande till organisationen blir. Detta kan ha och göra med att den existerande kunskapen 

som finns inom MCS i småföretag är relativt begränsat.  

Luft & Shields (2003) har i sin studie visat att studier kring MCS har gjorts på små och 

medelstora företag (SMF) men, att fokus varit på de medelstora företag vilket lett till att 

småföretagen hamnat i skymundan. Det finns med andra ord bristande information om hur 

småföretag tänker och agerar gällande MCS (Davila, A., Foster, G., & Oyon, D., 2009). 

Varför är det då intressant att undersöka MCS i småföretag? Småföretag utgör 99 % av alla 

företag enligt den Europeiska kommissionen (2015), vilket vi anser är en tillräckligt stor del för 

att utöka kunskapen inom området då småföretagen har en stor påverkan på samhället. Alltså kan 
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den kunskap som saknas bidra med en positiv effekt till småföretag, speciellt då det segmentet är 

en så stor del av marknaden. Det behövs dock mer studier på småföretag och dess 

sammankoppling till MCS för att detta ska kunna bidra till något i en större skala än några 

enskilda organisationer, vilket kan anses som ett till argument till varför man bör utöka 

kunskapen inom MCS i småföretag. 

Några orsaker till varför det är viktigt att studera MSCs olika delar, är för det första och kanske 

viktigaste enligt Malmi & Brown (2008) ett problem att använda MSCs olika delar på ett isolerat 

sätt utan att företagsledarna måste hela tiden vidta åtgärder så att de olika styrsystemen är 

integrerade med varandra. Detta är något som även Fisher (pp.50, 1998) argumenterar för: 

“If the links between various MCS are not recognized, then the way in which the considered 

MCS components relate to studied contingent variables will lead to erroneous conclusions.” 

Eftersom forskare har olika teorier och utgångspunkter gällande MCS kan perspektiven variera 

relativt mycket. Denna studie är inspirerad av Malmi och Brown’s (2008) syn på “MCS as a 

package” där vi sedan kommer att koppla Chenhall’s (2003) contingency theory för att se hur 

styrsystemen hos småföretag påverkas av variablerna som ingår i contingency teorin. 
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1.3 Problemformulering 

• Hur påverkar contingency variablerna utformningen av småföretags styrsystem? 

 

1.4 Syfte 

• Syftet med denna studie är att analysera hur småföretags uppsättning av styrmedel 

påverkas av contingency variablerna. 

 

1.5 Begreppsdefinition 
Management control system: Management control systems har överlag definierats som ett 

relativt brett ramverk/struktur för att sammanställa överenskommelsen mellan medarbetarnas 

beslutsfattande och de handlingar som utförs kopplat till organisationens mål. 

Management control System as a package: Kan definieras av de fem olika delarna, Cultural-, 

Planing-, Cybernetic-, Rewards and Compensation and Administrative control. 

Contingency variablerna: Kan anses som ett passivt verktyg som förser chefer med 

information som krävs för att ta beslut. Teorin har för avsikt att visa hur olika variabler kan 

påverka utformning av ett MCS. De olika variablerna är omvärld, teknologi, struktur, storlek, 

strategi och kultur. Dessa sex variabler är en utgångspunkt för att studera hur ett företags 

uppsättning av MCS påverkas.   
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1.6 Disposition 

Kapitel 2 - Metod 

Metodkapitlet avser att beskriva hur denna studie kommer att genomföras, samt att benämna de 

resonemang och motiv som ligger till grund för de valda metoderna. Detta kapitel kommer att 

avslutas med en sammanfattning för undersökningens källkritik och metodkritik.   

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att utveckla ett analytiskt ramverk som skall hjälpa oss att förstå hur 

kontroll i småföretag fungerar. Den teoretiska referensramen har som syfte att visa vilka teorier 

och perspektiv som används för att under studiens gång kunna besvara problemformuleringen. 

Sedan kommer kapitlet att avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 4 - Empiri 

I detta kapitel avser vi att först presentera de olika småföretag som varit med i undersökningen. 

Sedan kommer vi att presentera empirin utifrån det två olika synsätten på Management Control 

system som studien avser att göra. Vi kommer i detta kapitel avsluta med en sammanfattning där 

skillnader mellan småföretag beskrivs. Vi kommer även att bifoga företagens uppsättning av 

paketet som bilagor.  

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel kommer vi göra kopplingar mellan det insamlade data och teorikapitlet. Vi 

kommer sedan att analysera hur contingency variablerna påverkar utformningen av 

företagens styrsystem. Analysens uppställning är utformat på följande sätt där vi först 

undersökte hur småföretagens styrsystem var utformat och sedan hur det påverkades av 

contingency variablerna.  

Kapitel 6 - Slutsats 

Detta kapitel kommer att återkoppla analysresultatet med studiens syfte med och besvara 

studiens frågeställning. Därefter kommer vi att framföra studiens vetenskapliga bidrag samt ge 

förslag till vidare forskning inom det aktuella området. 
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2 Metod 
Metodkapitlet avser att beskriva hur denna studie kommer att genomföras, samt att benämna de resonemang och 

motiv som ligger till grund för de valda metoderna. Detta kapitel kommer att avslutas med en sammanfattning för 

undersökningens källkritik och metodkritik.   

2.1 Metodval 
Metoden som vi har valt att använda till den här studien är den kvalitativa metoden då studiens 

syfte är att skapa förståelse för hur småföretag använder sig av olika styrsystem samt hur 

företagsledare försöker få systemen att samverka. Vi har valt att använda en kvalitativ metod, 

detta eftersom vi har för avsikt att få djupare förståelse av de intervjuer som ska ske. Då vi inte 

kommer att utföra mätningar är den kvalitativa metoden mer lämplig i dessa situationer Bryman 

& Bell (2013). 

En annan anledning till valet av den kvalitativa metoden är att vi vill få en mer djupgående 

förståelse för hur företagsledare använder sig av styrverktyg. Då vi vill undersöka det unika hos 

varje enskild företagsledare som är med i studien ger den kvalitativa metoden en god 

förutsättning för detta då metoden har hög fokus på förståelse samt att metoden ger möjlighet 

för att utöka existerande kunskap inom MCS i småföretag. Den valda ansatsen medför ofta ett 

fåtal begränsningar från svaren som erhålls av respondenterna. I denna studie vill vi studera hur 

företagsledare i småföretag använder sig av styrverktyg och därför vill vi inte att respondenternas 

svar ska vara begränsade som det skulle varit vid användandet av en kvantitativ metod (Bryman 

& Bell, 2013). Med studiens syfte i åtanke anser vi att den kvantitativa metoden inte kommer att 

ge tillräckligt med information om företagsledarna för att kunna uppnå syftet då svar i form av 

mätningar inte kan uppnå studiens syfte på samma sätt som en kvalitativ metod kan. I den 

kvalitativa metoden kan kunskapen som finns hos företagsledarna undersökas på ett mer 

djupgående sätt och förhoppningsvis kommer studien att kunna bidra med utökad kunskap inom 

området.  

En nackdel med att utföra en kvalitativ metod är att det oftast kräver stora resurser för varje 

individ (Bryman & Bell, 2013). Till följd av detta så kommer antalet respondenter i en kvalitativ 

undersökning oftast vara lägre än vid en kvantitativ, vilket kan bidra till en låg generaliserbarhet 

(Jacobsen, 2002).  
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I denna undersökning kommer vi att använda oss av en deduktiv ansats då studien kommer att 

bygga på en tidigare känd teori, där vi kommer att bygga empirin kopplat till denna teori. Vi 

kommer att applicera den befintliga teorin på verkligheten för att sedan se hur företagens 

utformning av styrsystem påverkas. 

Den deduktiva metoden används enligt Jacobsen (2002) när teori samlas in och utifrån teorin se 

om analysresultatet stämmer överens med teorin. Den induktiva ansatsen handlar om att utgå 

ifrån insamlad empiri och skapa en generaliserbar teori (Jacobsen, 2002). 

Den deduktiva ansatsen kritiseras för att forskaren anses söka den information som han eller hon 

förväntas att få (Jacobsen, 2002). Detta skulle kunna innebära att forskarens egen tolkning av 

teorin skulle påverka resultatet. Det är därför viktigt att ta hänsyn till kritiken när vi genomför 

insamlingen av data, eftersom det är svårt att helt bortse från egna värderingar vid 

datainsamlingen. Med detta i åtanke kommer vi vid undersökningen att vara så neutrala som 

möjligt vilket är en fördel (Jacobsen, 2002). 

2.2 Datainsamling 

Urvalet för denna studie har baserats på företag som uppfyllt kriterierna för definitionerna av 

småföretag. En av anledningarna till de valda småföretagen var att de befann sig relativt centralt i 

Skövde kommun. Varför vi valde att fokusera i Skövdes kommun var att vi ville ha en relativt 

nära kontakt med företagen där vi kunde besöka dem för att bilda en uppfattning om hur 

styrningen/kontrollerna ser ut samt för att kunna utföra personliga intervjuer. Nästan alla 

respondenter var lokala företag från Skövdes kommun förutom ett företag som vi redan varit i 

kontakt med tidigare och bestämt att vi ska ta med i vår studie. Företagens storlek i form av antal 

anställda låg slumpmässigt på en relativt jämn nivå, samtidigt som förutsättningen att de klassades 

som småföretag låg i fokus. Företagens urval när det gäller branscher som de verkar inom blev 

likaså en slump. 

Ett sätt som vi anser vara relevant för att besvara studiens syfte är att intervjua företagsledare. 

Detta för att skapa personlig kontakt med respondenterna men även för att se hur problematiken 

ser ut i praktiken. En fördel med intervjuer som vi tyckte var viktig, då frågor kring styrsystem 

kan vara komplexa och ibland svåruppfattade, är att vi kan göra ett antal följdfrågor till skillnad 

från vid en enkätundersökning (Bryman & Bell, 2013). 

Det finns två kategorier av data forskaren kan samla in, primärdata och sekundärdata. 

Insamlingen av data är en viktig faktor som har stor påverkan på själva undersökningen och det 

är därför viktigt att välja den datainsamlingskategori som är mest lämplig för vår studie. Vi 
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kommer i denna studie att göra en primärdatainsamling. Detta eftersom syftet med denna 

undersökning kräver att vi samlar in nytt empiriskt material för att kunna analysera insamlade 

data och bygga vidare på tidigare teorier gällande hur styrsystemen fungerar hos olika företag.  

2.2.1 Primärdata 

Primärdata handlar om att samla in information, få upplysningar direkt från personer eller 

grupper av personer som är aktuella för studiens syfte. Detta kan exempelvis ske genom 

intervjuer (Jacobsen, 2002). Vi har valt att undersöka småföretag och därför mailade vi en rad 

respondenter för att se om det fanns något intresse att ställa upp på intervjuer. Fördelen med 

primärdata är att informationen som samlas in är specificerad till just det aktuella syfte som 

studien har (Jacobsen, 2002).   

2.3 Genomförandet av intervjuer 

Vi vill gå på djupet med varje respondent där vi vill fånga upp småföretagens utformning av 

styrsystem samt hur contingency variablerna förhåller sig i deras organisation. För att kunna 

besvara studiens syfte så kommer vi försöka att intervjua respondenter som vi anser är relevanta 

för studien samt utföra intervjuer tills vi känner att vi inte längre får ut någon ny information. 

Detta är något som Jacobsen (2002) förklarar som en ”mättnad”, där man utför intervjuer tills 

liknande svar erhålls från respondenterna, när detta inträffar kan man säga att en mättnad är 

uppfylld. 

Vid skapandet av intervjufrågor är det viktigt att frågorna är sammankopplade med 

undersökningens syfte, den teoretiska referensramen och de forskningsfrågor som vi ska försöka 

besvara. Det finns tre olika typer av intervjuer, strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad 

(Alvehus 2013). 

Semistrukturerad intervju anses vara den vanligaste typen av intervju (Jacobsen, 2002). Här följs 

ett antal förutbestämda frågor av några öppna frågor. Vi kommer att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi kommer använda en mall med övergripande frågor, där vi 

kommer ge respondenten följdfrågor om vi skulle uppfatta att hans eller hennes svar är otydliga 

(Alvehus 2013). Själva mallen vi använder oss av kommer inte att följas till punkt och pricka utan 

vi anpassar den unikt vid varje intervju. 

Vi kommer inte att skicka ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg eftersom vi vill ha svar 

på frågorna direkt när vi ställer dem så att respondenterna inte lämnar inövade svar. Risken med 

detta blir dock att respondenterna kan både avstå från hela intervjun eller utelämna relevant 
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information. Däremot kommer vi att skicka ut information via e-post till respondenterna där vi 

ger en övergripande syn av undersökningens studieområde, detta för att MCS är ett mycket brett 

område och att företagsledarna nödvändigtvis inte behöver känna till ”MCS as a package” 

perspektivet eller contingency teorin. Respondenterna kommer att bli uppmuntrade att utöka 

svaret fritt med egna tankar för att skapa ett större djup om ämnesområdet, men självfallet 

kommer intervjun att hållas inom ramen för undersökningens syfte. Respondenterna kommer 

före varje intervju tillfrågas om de vill vara anonyma. Vi kommer även fråga om de accepterar att 

vi spelar in intervjuerna för att kunna använda det insamlade materialet senare i studien och säkra 

att informationen inte går förlorad. Vid själva utformandet av frågorna kommer vi försöka att 

skapa frågor som inte är för svåra att svara på eller som kan vara vilseledande av något slag. Varje 

intervju kommer att vara runt 60 minuter. I undersökningen kommer intervjuerna att genomföras 

på två olika sätt, dels genom personliga möten med respondenterna dels genom telefonmöten. 

2.4 Källkritik   
Att vara kritisk mot användandet av källorna i en uppsats är nödvändigt. Detta görs för att 

påståenden nödvändigtvis inte behöver stämma överens med hur verkligheten faktiskt ser ut. 

Denna studie kommer att inkludera respondenter från olika organisationer vilket förhoppningsvis 

ska ge svar på våra undersökningsfrågor. En åtgärd som vi ansåg vara relevant var att vi i denna 

studie avstod från att skicka ut undersökningsfrågorna till respondenterna före intervjutillfället. 

Detta för att minska risken att de svar som respondenterna ger är intränade eller svar som de 

anser vara bra för att skydda och ge en god bild av organisationen (Jacobsen 2002). Vi kommer 

även att genomföra testintervjuer med två oberoende personer med 20 års erfarenhet inom 

styrning/ledarskap för vår undersökning. Vi anser att denna åtgärd kan öka trovärdigheten för 

intervjuerna genom att säkerställa att intervjufrågorna är relevanta för studiens syfte och inte 

vilseledande för företagsledarna. Personerna som kommer att intervjuas besitter olika mycket 

kunskap om området, vilket kan leda till att svaren kommer att variera. Efter att intervjuerna är 

sammanställda och transkriberade har vi tänkt att skicka tillbaka dem till respondenterna för att 

kontrollera att vi fått rätt uppfattning av det som sagts. En annan kontroll är att när vi väl fått den 

empiriska datainsamlingen kommer vi att jämföra intervjuerna med varandra för att se om det 

finns likheter mellan vad företagsledarna uppger och på så sätt öka tillförlitligheten för empirin.   

Vi har i denna studie endast använt oss av ett fåtal Internetkällor och detta för att finna 

definitioner av vad som till exempel klassas som småföretag. Man ska oftast vara kritisk mot just 

Internetkällor eftersom de anses mindre pålitliga som källor. Vi har valt att använda oss av 

Europeiska kommissionens (2015) definition på vad som klassas som småföretag. Vi anser att 
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Europeiska kommissionen är en pålitlig källa när det kommer till hur man storleksmässigt 

klassificerar företag dels för att Europeiska kommissionens hänvisar till den europeiska 

lagstiftningen samt att själva definitionen på företag inte ändras så ofta. 

Vi har försökt att välja ut vetenskapliga artiklar som är relevanta, det vill säga att de inte är skrivna 

för alltför länge sedan eftersom detta är ett område som ständigt förändras i takt med företagens 

utveckling när det gäller styrning. Artiklarna är även kvalitetsgranskade (peer-reviewed) vilket gör 

dem mer trovärdiga och relevanta för vår studie. 

2.5 Metodkritik 
I denna studie kommer vi att utgå ifrån en kvalitativ metod där begreppen pålitlighet och 

tillförlitlighet är centrala. Bryman & Bell (2013) betonar att dessa ovanstående begrepp används 

för att mäta trovärdigheten i undersökningen. Det finns dock viss kritik mot den kvalitativa 

metoden. Kritik som finns mot metoden är att den lätt blir subjektiv och att resultaten kan 

påverkas av forskarens åsikter och värderingar. En annan kritisk aspekt gällande kvalitativa 

studier är att det ofta är svårt att generalisera de slutsatser som forskarna kommit fram till. För att 

motverka problemen som kan uppstå vid vår kvalitativa undersökning kan vi enligt Bryman & 

Bell (2013) minska subjektiviteten genom validitet men även öka tillförlitligheten genom 

reliabilitet. Vi kommer nedan att förklara hur ovanstående kriterier uppfylls för denna studie. 

2.5.1 Validitet 

Det finns två typer av validitet intern och extern. 

Den interna validiteten säkras genom att vi ska sammanställa empirin i undersökningen och 

sedan skicka tillbaka sammanställningen till respondenterna för att säkerställa att vi uppfattat 

respondenterna korrekt. Vi kommer att göra detta för att kunna bekräfta att resultatet och 

intrycket vi fått överensstämmer med respondenternas uppfattningar. Detta kommer leda till att 

respondenterna har möjlighet att påpeka om det finns några misstolkningar eller brister i empirin. 

Vi kommer genom denna handling minska subjektiviteten och därmed minska risken för att dra 

en felaktig slutsats. Genom att genomföra denna handling anser vi att studiens interna validitet 

blir högre (Bryman & Bell, 2013). 
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2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan underlätta en undersöknings trovärdighet och den delas in i två typer intern och 

extern (Bryman & Bell 2013). 

Eftersom vi genomfört alla undersökningar/intervjuer tillsammans, har vi varit två personer som 

genomfört samtliga intervjuer. Detta kan ses som intern reliabilitet då båda är aktiva under 

intervjuerna och att vi skapar egna tolkningar samt en djupare förståelse av intervju materialet 

som vi sedan kommer diskutera för att kunna fastställa en gemensam uppfattning av 

respondenternas uttalanden (Bryman & Bell 2013). Detta kan även kopplas samman med en 

högre opartiskhet eftersom vi har skapat en gemensam diskussion som leder till att vi i denna 

studie skapar en högre intern reliabilitet. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att utveckla ett analytiskt ramverk som skall hjälpa oss att förstå hur kontroll i 

småföretag fungerar. Den teoretiska referensramen har som syfte till att visa vilka teorier och perspektiv som 

används för att under studiens gång kunna besvara problemformuleringen. Sedan kommer kapitlet att avslutas 

med en sammanfattning. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Till denna studie har vi valt att utgå från Malmi & Brown’s (2008) perspektiv angående 

management control system as a package. Forskarna har nästan dedikerat 40 års forskning för att 

få svar på hur olika management control system påverkar företag samt hur de appliceras. Syftet 

med denna studie är att vi vill analysera hur småföretags uppsättning av styrmedel påverkas av 

contingency variablerna.  

3.2 Vad är ett småföretag?  
Ofta när man definierar små och medelstora företag (SMF) brukar man använda sig av olika 

storleksmått, exempelvis antalet anställda eller företagstes omsättning (Andersson 1995). SMF 

klassas i tre olika kategorier (mikro-, liten- och medelstora företag). Europeiska kommissionen 

har gjort en kategorisering av SMF som visar hur man kan definiera ett företag av deras storlek. 

Enligt Europeiska kommissionen, 2015) finns det över 20 miljoner SMF vilket då skulle utgöra 

ungefär 99 % av de företag som finns i Europa. I denna studie kommer vi enbart att fokusera på 

antalet anställda i företagen då vi inte har för avsikt att fokusera på omsättningen.  

 

Figur 1: Kategorisering av SMF Europeiska kommissionen (2015) 

Med detta som grund kommer denna studie enbart att fokusera på småföretag, där företagen som 

är utvalda har mer än 10 men mindre än 50 anställda.  
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Småföretag har en viktig betydelse för uppbyggnaden av samhället, dels för att de bland annat 

formar Sveriges företagsstruktur vilket även kan medföra att en avsevärd population i landet blir 

sysselsatt. Småföretag är även av stor betydelse när man generellt studerar olika fenomen i 

företagsekonomiska forskningssammanhang (Samuelsson, 1999). 

3.3 Vad är ett MCS?  

Management control system kan ses som olika styrverktyg som används för att införa strategier 

(Chenhall, 2003). Styrverktygen bör anpassas för varje organisation eftersom de befintliga 

strategierna skiljer sig i varje organisation. Alla organisationer har olika mål som de strävar efter 

och dessa mål kräver att man måste göra olika prioriteringar vid olika tillfällen. Det kan handla 

om att man måste ha ett specifikt beteende eller att man måste besitta en viss färdighet (Anthony 

& Govindarajan, 2006).   

Merchant & Vand der Stede’s (2012) förklarar detta som “Are our employees likely to behave 

appropriately?” Forskarna delar in frågan i tre stycken delfrågor. Den första delfrågan handlar om 

medarbetarna förstår vilka förväntningar de har på sig? Den andra delfrågan handlar om 

medarbetarna kommer att försöka genomföra arbetet på de sätt som förväntas av dem och 

kommer medarbetarna då försöka driva resultatet mot organisationens mål? Den tredje delfrågan 

handlar om organisationens medarbetare är kapabla att utföra arbetsuppgifterna på ett optimalt 

sätt? (Merchant & Vand der Stede’s, 2012). 

Dessa frågor är en viktig utgångspunkt för organisationer som förlitar sig på att medarbetarna 

strävar efter att uppnå organisationens uppsatta mål. Eftersom organisationen och medarbetarna 

kan ha ett gemensamt syfte är det viktigt för ledningen att lägga stort fokus på hantering av dessa 

delfrågor. Om svaret på en av dessa frågor är negativt brukar det innebära en akut situation för 

ledningen, för att så snabbt som möjligt komma fram med en lösning gällande problemet 

(Merchant och Van der Stede, 2012). 

Management control systems har överlag definierats som ett relativt brett ramverk/struktur för 

att sammanställa överenskommelsen mellan medarbetarnas beslutsfattande och de handlingar 

som utförs, kopplat till organisationens mål (Ho, Huang, & Wu, 2011; Malmi & Brown 2008; 

Chenhall 2003; Fisher 1995).  
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3.3.1 Contingency theory    

Chenhall (2003) har i sin studie diskuterat hur MCS har övergått från att ha haft sitt fokus på 

formel finansiell information till att ha ett större fokus på att assistera cheferna med 

beslutsfattandet information. Contingency teorin kan anses vara ett passivt verktyg som förser 

chefer med information som krävs för att ta beslut. Teorin har för avsikt att visa hur olika 

variabler kan påverka utformning av ett MCS. Chenhall (2003) påvisar att det finns sex variabler i 

contingency teorin för att kunna förutsäga utformningen av ett MCS. De olika variablerna är 

omvärld, teknologi, struktur, storlek, strategi och kultur. Dessa sex variabler är en utgångspunkt 

för att studera hur ett företags uppsättning av MCS påverkas.   

Omvärld 

Den yttre miljön är enligt Chenhall (2003) en kraftfull variabel som anses vara en av grunderna till 

den forskning som har gjorts inom designen av MCS. En viktig aspekt att ta hänsyn till gällande 

den externa miljön är osäkerheten som kan uppstå hos företag eftersom osäkerheten ständigt 

förändras. Osäkerhet kan anses vara de situationer där sannolikheten för vissa händelser inte kan 

vara förutsägbar. Chenhall (2003) förklarar att det även är viktigt att skilja osäkerhet från risk som 

kan uppstå i företag. Osäkerhet och risk ger inte en helhetsbild av den yttre miljö men är en bra 

utgångspunkt. Ett företags design av MCS kan enligt Chenhall (2003) påverkas av den yttre 

miljön företaget opererar inom. 

Teknologi 

Teknologi enligt Chenhall (2003) kan definieras på många olika sätt när man studerar 

organisations beteenden, men på en grundnivå kan teknologin tolkas genom att se hur man 

omvandlar input till output. Det kan exempelvis handla om mjukvara, människor, material eller 

kunskap. Teknologin definieras i litteraturen på tre olika sätt, tekniska komplexitet, uppgiftens 

osäkerhet och ömsesidigt beroende. Tar man då hänsyn till dessa viktiga aspekter av teknologi 

kan det ha en påverkan på hur uppsättningen av MCS ser ut (Chenhall 2003). 

Struktur 

En organisations struktur Kan definieras som följande: “Organizational structure is about the formal 

specification of different roles for organizational members, or tasks for groups, to ensure that the activities of the 

organization are carried out.” (Chenhall, pp.144, 2003). Strukturen i ett företag kan bidra med olika 

saker. Chenhall (2003) betonar vissa saker som att till exempel effektivisera arbetet, öka 

motivationen för individerna, ge tydligare informationsflöde samt forma organisationens framtid. 
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En vanlig form av struktur kan vara det som kallas för decentralisering, där företagarna kan 

förskjuta makt och ansvar till ett flertal medarbetare. 

Storlek 

Effektiviteten har kunnat förbättras genom att tillväxten på företaget har blivit större och det har 

även medfört en större möjlighet till specialisering och arbetsfördelning. Chenhall (2003) hävdar 

även att när ett företag växer och blir större måste det börja öka kontrollen samtidigt som 

cheferna måste hantera en större mängd information. Chenhall (2003) menar att denna utveckling 

skapar ytterligare administrativa problem då storleken på organisationen medför att man kan ha 

större eller mindre uppsikt på budgeten eller kontrollen. Detta är även något som kan tolkas 

genom att när komplexiteten ökar kommer användningen av budgetering och kontroller växa. 

Det är därför företagets storlek som kommer att påverka designen av MCS Chenhall (2003).   

Strategi 

Strategi anses vara de medel som en chef kan använda sig av för att styra en organisation. 

Strategin som används kan påverka kulturen som finns, den yttre miljön, tekniken samt 

styrsystemet som finns i företaget. Chefer kan göra “strategiska val” som kan leda till att 

organisationen läggs i speciella miljöer. Strategi brukar inte ses som ett element av de 

sammanhängande variablerna utan mer som ett sätt att påverka organisationens inflytande i 

speciella miljöer (Chenhall, 2003). 

Kultur 

Kulturella aspekter är en viktig faktor och eftersom alla länder har olika kulturella uppträdande 

kommer detta att leda till att individer från olika kulturer reagerar på olika sätt när det gäller MCS 

(Chenhall, 2003). Kultur kan beskrivas som kunskaper som en individ besitter så som tro, konst, 

moral, lag etc. Dessa aspekter är något som individen erhåller från de samhälle han eller hon 

härstammar från. Med detta i åtanke menar Chenhall (2003) att kulturen är en viktig faktor att ta 

hänsyn till, speciellt vid utformningen av ett MCS under de senaste 20 åren, då många företag har 

börjat operera på multinationell nivå. 
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3.4 Management control system as a package 

Malmi & Brown (2008) har gjort en studie på hur MCS kan ses som ett paket. Varför man bör se 

MCS som ett paket kan ges många förklaringar men en av dem är att MCS inte fungerar på ett 

isolerat sätt. Det brukar även betonas att trots att dessa olika styrverktyg kan fungera som 

enskilda instrument tillhör de även ett bredare styrsystem i slutändan (Chenhall, 2003). 

 Utformandet av ett företags MCS är en annan förklaring som har drivit forskare att studera 

vilken påverkan designen har. Malmi & Brown (2008) betonar att uppsättningen av ett MCS kan 

påverka de önskade resultaten. 

Malmi & Brown (pp.290, 2008) definierar management control system as a package på följande 

sätt: 

“All the devices and systems managers use to ensure that the behaviours and decisions of their employees are 

consistent with the organizations objectives and strategies, but exclude pure decision support systems”. 

Management control system as a package kan ses av de fem olika delarna, Cultural-, Planing-, 

Cybernetic-, Rewards and Compensation and Administrative control. De fem olika delarna 

kommer att förklaras i avsnitten nedanför.  

 

Figur 2: Management control system as a package (Malmi & Brown, pp. 291, 2008). 
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3.4.1 Cultural Controls 
Kulturell kontroll kan användas på olika sätt för att försöka påverka medarbetares beteenden, 

detta genom värderingar, övertygelser och sociala normer (Malmi & Brown, 2008). Den kulturella 

kontrollen kan definieras som “the set of values, beliefs and social norms which tend to be shared by its 

members and, in turn, influence their thoughts and actions” (Flamholtz, Das, & Tsui, pp. 158, 1985).  

En organisationskultur kan vara så hårt implementerad att chefer inte riktigt kan kontrollera den 

Fisher (1995). Samtidigt är en ledning i behov av ett system när de ska kontrollera sina anställdas 

behov. Malmi & Brown (2008) har delat in den kulturella kontrollen i tre delar, Clans, Values och 

Symbols. 

Clans 

Klaner enligt Malmi & Brown (2008) kan anses vara subkulturer i en organisation, som handlar 

om att man har en kultur i en kultur. Klaner kan vara små grupper i organisationen som har en 

annorlunda syn på vissa aspekter än andra inom organisationen, oftast personer som har en lite 

högre utbildning exempelvis läkare eller revisorer. Det kan även vara hela avdelningar eller 

divisioner inom organisationen som har en subkultur. Detta kan ses som att de anställda/ 

avdelningarna som skapat en grupp i organisationen har andra typer av värderingar än 

organisationens, men det kan även vara saker som ceremonier eller ritualer (Malmi & Brown, 

2008).       

Values 

Värderingar, kan definieras som, “the explicit set of organisational definitions that senior managers 

communicate formally and reinforce systematically to provide basic values, purpose, and direction for the 

organisation” (Simons, pp 34, 1994). Simons (1995) menar med detta att konceptet av värderingar 

kan ses som ett system som ökar trovärdigheten eller tillförlitligheten mellan cheferna och 

medarbetarna. Cheferna förmedlar värde genom uttalanden, visioner och syften som de vill att 

sina medarbetare ska ta till sig. Detta kan vara ett exempel på vad som kallas “belief system” 

(Simons, 1994). 

Symbols 

Symbolisk kontroll är de synliga kulturella uttryck som en organisation ger ifrån sig. Det kan vara 

saker som klädkoder eller själva uppbygganden av kontorsmiljön. Ett exempel som Malmi & 

Brown (2008) beskriver är att en organisation som har en öppen planlösning på kontoret, därmed 

kan underlätta att en kultur skapas för att genom samarbete och kommunikation försöka 

kontrollera medarbetarnas beteende. 
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3.4.2 Planning  
Planering kan anses vara en form av kontroll, detta då organisationen vill styra resultat mot 

målen. Det olika målen kan variera rejält och för att möjliggöra uppnåendet av dem så kan en typ 

av planering involvera funktionella områden det vill säga det sätt ledningen styr medarbetarnas 

ansträngning och beteende (Malmi & Brown, 2008). Detta underlättar arbetet i form av att 

medarbetarna får tydligare riktlinjer vilket kan ses som en “handbok” för hur arbetet ska utföras. 

Medarbetarnas nivå gällande arbetsinsats och beteende kan tolkas av den så kallade handboken 

vilket gör det lättare för personalen att få en uppfattning av hur standardnivån är inom 

organisationen. Planering kan även få en organisations medarbetare att vilja samarbeta så att de 

tillsammans kan bidra till ökad arbetsinsats och på så sätt uppnå de mål som finns (Malmi & 

Brown 2008).  Management control system as a package kategoriserar två olika typer av 

planering. 

Action planning 

Den första varianten handlar om kortsiktig planering. Kortsiktig planering brukar kännetecknas 

av att det är den variant som organisationer använder sig av när de fokuserar på de kortsiktiga 

målen. Definitionen på kortsiktig planering är att målen ska uppnås inom en tolv månaders 

period. Detta kan ses som en taktisk inriktning då organisationen vill se förändring på relativt 

kort period (Malmi & Brown 2008). 

Long range planning 

Den andra varianten handlar om långsiktig planering. I denna typ av planering brukar det 

spekuleras om de långsiktiga mål/åtgärder som organisationen vill uppnå. De långsiktiga målen 

brukar kännetecknas av att de har en tidsperiod som är över tolv månader. Detta anses vara en 

mer strategisk inriktning. Strategisk planering kan innebära att ledningen skapar olika 

projekt/aktiviteter som effektivt ska hjälpa ledningen att styra medarbetarnas beteende. (Malmi & 

Brown 2008). 

3.4.3 Cybernetic Controls 
Cybernetiska kontroller bygger på effekterna av återkopplingsinformation och jämförelser med 

de uppsatta målen.  Malmi & Brown (2008) talar om att det finns fyra cybernetiska kontroller, 

budget, financial measurment system, non financial measurment system och hybrid measurment 

system. En tydlig definition av cybernetiska kontroller är som Green & Welsh (pp 289, 1988) 

benämner det:   
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“a process in which a feedback loop is represented by using standards of performance, measuring system 

performance, comparing that performance to standards, feeding back information about unwanted variances in the 

systems, and modifying the system’s comportment”. 

Cybernetiska kontroller kan variera mellan olika organisationer beroende på hur organisationen 

använder sig av dem. Det talas oftast om att ett cybernetiskt system kan vara ett 

informationssystem eller ett styrsystem beroende på hur det används (Malmi & Brown 2008). 

Budget 

En central del i ett management control system as a package är budgeten. Budgeten är något som 

alla organisationer handskas med på flera olika sätt (Burns & Scapens, 2000). Beroende på hur de 

uppsatta målen är prioriterade i företaget så varierar budgetanvändningen. Detta beror på att 

organisationen vill kunna använda budgeten till alla olika delar i organisationen för att kunna 

möjliggöra att målen uppnås. Därför sägs det ofta att budgetanvändningen är relativt stor och 

omfattande bland annat inom resursfördelning (Malmi & Brown, 2008). 

Financial measurment system 

Detta är en vanlig form av cybernetisk kontroll där organisationen försöker hålla medarbetarna 

ansvariga för deras effektivitet i form av att mäta deras finansiella prestation (försäljning eller 

produktivitet). Vissa av de finansiella mätsystemen kan kopplas till budgeten då en ledning kan 

använda sig av viss information som erhålls från budgeten. Det är dock viktigt att separera det 

finansiella mätsystemen från budgeten eftersom budgetering är en bred och komplett teknik 

medan finansiella mätsystemen kan användas i en smalare skala till exempel när ledningen mäter 

värdeförändringar i organisationens aktier (Malmi & Brown, 2008). 

Non financial measurment system 

De icke finansiella mätsystemen förekommer mer och mer i dagens organisationer där de kan 

användas för att förstå de begränsningar som kan finnas i de finansiella åtgärderna. Detta kan 

underlätta själva processen för företag att förstå vilka orsaker som ligger till grund för dessa 

begränsningar samt hur de kan förändra prestandan för att uppnå de finansiella åtgärderna 

(Malmi & Brown 2008). Exempel på icke finansiella mätsystem kan vara de som (Merchant & 

Van der Stede 2012; Bonner & Sprinkle, 2002) tar upp som marknadsförändringar, 

försäljningstillväxt eller kundnöjdhet. 
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Hybrid measurment system 

Den sista delen som Malmi & Brown (2008) tar upp inom olika cybernetiska kontroller kallas för 

hybrida mätsystem. Denna variant av kontroll innehåller både finansiella och icke-finansiella 

mätsystem. De hybrida mätsystemen har existerat under en lång period, med bland annat system 

som management by objectives (MBO) som är en variant av målstyrning. På senare tid har 

balanserade styrkortssystemet (BSC) blivit relativt dominant och utgör en omfattande variant av 

management control system som involverar både finansiella och icke-finansiella prestationsmått. 

3.4.4 Rewards and Compensation   

Belöningssystem har fokus på att motivera och öka medarbetares prestationer för att försöka 

skapa ett bättre samband mellan individen och organisationen Den vanligaste typen av belöning 

är genom finansiella ersättningar vilket även brukar benämnas monetära belöningar. Enligt 

Bonner och Sprinkle (2002) är monetära belöningar de som har störst påverkan på medarbetarnas 

resultat och ansträngning, då de monetära incitamenten ökar medarbetares fokus på uppgiften. 

Det finns även icke-monetära belöningssystem som kan leda till att medarbetarna ökar sitt fokus 

på uppgiften. Sådana belöningar kan handla om att få mer makt, blir befordrade, få ny titel, ökad 

jobbsäkerhet, utökad semester men det kan även handla om att få en viss andel aktier (Malmi & 

Brown, 2008). 

3.4.5 Administrative Controls 

Vid administrativ kontroll kontrollerar man medarbetarnas beteende genom att organisera dem i 

grupper, övervakning av medarbetarna beteende, vem som gör vad och vem ansvara för vad. 

Den administrativa kontrollen anger hur en uppgift eller ett beteende ska utföras eller inte. 

 Malmi & Brown (2008) delar in administrative controls i tre delar: governance structures, 

organizational structure och policies and procedures. 

Governance structure 

Ledningsstyrning avser sammansättningen av organisationens styrelse samt deras olika 

projektgrupper. Deras uppgift är att skapa dagordningar och deadlines för att styra beteendet hos 

organisationens anställda. Själva styrningen kan förklaras från Malmi & Brown’s (pp, 294, 2008) 

definition. 

“Governance includes the formal lines of authority and accountability as well as the systems which are in place to 

ensure that representatives of the various functions and organisational units meet to co-ordinate their activities both 

vertically and horizontally.” 
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Organisation structure 

Organisations struktur kan ses som en viktig form av kontroll, då en specifik struktur i 

organisationen kan uppmuntra chefer till att skapa ett kontaktnätverk och relationer inom 

organisationen. Malmi & Brown (2008) hänvisar till att en rad olika forskare inte anser att 

organisations struktur och designen är ett verktyg för ekonomistyrning, men att Malmi & Brown 

(2008) tar hänsyn till organisations struktur då de anser att det är något som cheferna kan 

förändra.   

Policies and procedures 

Organisationens byråkratiska inställning anses vara riktlinjerna och rutinerna som finns för att 

tydliggöra processer och beteende inom organisationen. Riktlinjerna och rutinerna inkluderar 

metoder så som standardrutiner och praxis samt regler och policies (Malmi & Brown 2008). 

Merchant & Van der Stede (2012) förklarar riktlinjer och rutiner som en generell uppfattning av 

olika av olika verktyg som cheferna använder sig av för att styra anställdas beteende mot aktuella 

mål. 

3.5 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan Management control system överlag definieras som ett relativt brett 

ramverk/struktur för att sammanställa överenskommelsen mellan medarbetarnas beslutsfattande 

och handlingarna som utförs i riktning mot organisationens mål	  (Ho, Huang, & Wu, 2011; Malmi 

& Brown 2008; Chenhall 2003; Fisher 1995). I denna studie kommer Chenhall’s contingency 

teori (2003) att tillämpas. Contingency teorin kan anses som ett passivt verktyg som förser chefer 

med information som krävs för att ta beslut. Teorin har för avsikt att visa hur olika variabler kan 

påverka utformning av ett MCS. Chenhall (2003) påvisar att det finns sex variabler i contingency 

teorin för att kunna förutsäga utformningen av ett MCS. De olika variablerna är omvärlden, 

teknologi, struktur, storlek, strategi och kultur. Dessa sex variabler är en utgångspunkt för att 

studera hur ett företags uppsättning av MCS påverkas. Variablerna kommer även att kopplas 

samman med Malmi och Browns (2008) paket. Malmi & Brown (2008) har gjort en studie på hur 

MCS kan ses som ett paket. Att se MCS som ett paket kan ge många olika förklaringar men en av 

dem är att MCS inte fungerar på ett isolerat sätt (Malmi & Brown, 2008). Management control 

system as a package kan enligt Malmi & Brown (2008) definieras av de fem olika delarna. 

Cultural-, Planing-, Cybernetic-, Rewards & Compensation and Administrative control.  

I denna studie kommer vi använda oss av Chenhall’s (2003) sex variabler för att försöka se varför 

ett företags design av MCS ser ut som det gör. Chenhall’s (2003) contingency variabler kommer 
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Omvärld 

Teknologi 

Kultur 

Struktur 
Storlek 

Strategi 

att kopplas till Malmi & Brown’s (2008) paket för att tydliggöra varför ett småföretags 

uppsättning ser ut som den gör och även se vad det kan vara som påverkar uppsättningen. Med 

detta förväntas småföretagens uppsättning av deras styrverktyg att kunna förtydligas genom att 

koppla dem till Chenhall’s (2003) variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Contingency variablernas koppling till MCS as a package 
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Ovanstående analysmodell kan appliceras på stora men även på småföretag. I denna studie 

kommer modellen enbart att appliceras på småföretag, då studien har för avsikt att analysera 

småföretags utformning av styrsystem samt contingency variablernas påverkan. Alltså kommer 

storleksvariabeln att vara en central aspekt för hela studien. 

De två perspektiven kommer att ge oss en bredare syn gällande studieområdet, vilket kan hjälpa 

oss att förmedla undersökningen på ett mer lättförståeligt sätt. Tack vare de två olika 

perspektivens synvinklar på problemet kommer vi inte att stirra oss blinda på Chenhall’s variabler 

utan vi kommer även göra kopplingar till Malmi & Brown’s (2008) paket och sedan genomföra 

analys i samlade data utifrån dessa två synsätt. 
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4 Empiri 
I detta kapitel avser vi att först presentera det olika småföretagen som varit med i undersökningen. Sedan kommer 

vi att presentera empirin utifrån det två olika synsätten på Management Control system som studien avser att 

göra. Vi kommer i detta kapitel avsluta med en sammanfattning där skillnader mellan småföretag benämns. Vi 

kommer även att bifoga företagens uppsättning av paketet som bilagor.  

4.1 Presentation av Småföretagen 
Lorentzons styr AB 

Detta är ett innovativt företag som jobbar med special anpassade styr- och övervakningstekniker 

för olika typer av fastigheter. Företaget har stort fokus på kundnöjdhet och på att ge kunderna en 

snabb återbetalningstid. Företaget har i dag 23 anställda. Lorentzons’s framtida mål är att finnas 

kvar i Skaraborgs län men även att behålla en hög kundnöjdhet för att kunna behålla kunderna på 

lång sikt. Arne Lorentzon grundade tillsammans med sin fru Lorentzons styr Ab för 17 år sedan. 

Lorentzon har 27 års erfarenhet inom ledarskap och har genom Lorentzons styr Ab vunnit fina 

priser som årets företagare i Skövde kommun 2011, Affärspriset Connect Väst 2011 och 

Kvalificerat sig till Dagens industris pris som Gasellföretag 2010.   

Baes AB 

Baes Ab är en extern tjänsteorganisation som jobbar med att rekrytera nya företagspartner åt 

elitföreningar på olika nivåer inom fotboll, hockey och handbollsföreningar. Baes har för tillfället 

25 anställda som ständigt jobbar med Business-to-business försäljning. Företagets mål är att 

fortsätta ta marknadsandelar och att ständigt fortsätta expandera verksamheten. Baes AB drivs av 

företagsledaren Mikael Andersson som både driver företaget och som var med och grundade 

företaget med sin far 2003. Andersson har drivit företaget sedan 12 år tillbaka och har 16 års 

erfarenhet inom försäljningsbranschen. 

Rapp Fastigheter AB 

Är ett fastighetsbolag men har även handelsföretag. Företaget har 20 anställda. Mottot för 

företaget är “Vi satsar på Skövdes utveckling”. Rapp Fastigheter köper fastigheter för att förädla 

de med ett långsikt perspektiv och de vill se en tillväxt istället för att få en omedelbar avkastning. 

De vill skapa en långsiktig värdetillväxt för sitt fastighetsbestånd och ha en hög skötselnivå för att 

på lång sikt skapa ett högre mervärde. Företagets direktör i dag heter Christer Rapp och han 

driver bolaget med sin son som efter årets räkenskapsår kommer ta över som direktör. 
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Grundaren till företaget är Christer Rapps far Anders som redan på mitten av 40-talet började 

investera i fastigheter. 

Björkholms bil 

Detta är en bilfirma med en strävan efter att sälja och serva bilar på ett så ekonomiskt och bra 

sätt som möjligt. Företaget har 22 anställda inkluderat säljare, verkstad, reservdelar etc. Företagets 

mål är att komma tillbaka på fötter igen efter att ha genomgått en del problem för fem år. På lång 

sikt vill man alltmer ta över bilmarknaden. Man har lagt ner vissa avdelningar i företaget och 

fokuserat på att lyfta fram försäljning rejält och har skurit bort onödiga kostnader. Företaget drivs 

av vice direktören Orvar Thool och ägs av en oberoende person till verksamheten. 

Croatia Yacht Club 

Detta är ett företag som förmedlar uthyrning av båtar i Kroatien men som även säljer paketerade 

resor som är riktade mot semester med familjen eller kompisgänget. Man säljer även resor till 

företag. Företaget har ett dotterbolag i Kroatien vilket jobbar mycket med service av båtarna men 

ser också till så att allt sköts om där nere. Eftersom bolaget är säsongsberoende har det 12 

heltidsanställda men när det är högsäsong så tillkommer det fler anställningar. Företaget har som 

mål att år 2020 ha en omsättning på 50 miljoner kronor. Direktören för företaget idag är Niklas 

Engstrand och personerna som grundade bolaget heter Ulf Hansen och Renato Huljev.     

As it is 

Detta är ett tjänsteföretag som bland annat säljer egenutvecklade factoringsystem genom 

”Business-to-business”-kanaler. Affärsidén är att tillhandahålla effektiva lösningar till 

finansbranschen. Även tjänster inom integration säljs där man överför gammal data till nya 

system. As it is har för tillfället 32 anställda. De mål som företaget har lagt upp är att öka den 

organisatoriska tillväxten och lönsamheten. En av företagsledarna som driver verksamheten är 

Gudmundur Omarsson. As it is AB grundades 2002 av Thordur Erlingsson och Joakim 

Rickardson. 
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4.2 Småföretagens uppsättning av MCS as a package 
Hur småföretagens uppsättning av MCS as a package ser ut kommer att presenteras nedan. Det 

olika företagens uppsättningar av paketet kommer att tydliggöras i en tabell i slutet av kapitlet där 

småföretagens uppsättning presenteras.  

4.2.1 Lorentzons styr AB 

Kulturell kontroll 

Lorentzon beskriver företagets kulturella kontroller som en huvudfaktor för de uppsatta målen. 

Han trycker framför allt på värderingar som han ett antal upprepade gånger betonar är det 

viktigaste styrverktyget. Lorentzon anser att värderingar är det viktigaste styrverktyget för hans 

ambitioner i företaget är att ha långsiktiga goda kundrelationer och på så sätt få kunderna att 

återkomma. 

Planering 

Företagets planering innehöll både kortsiktiga och långsiktiga mål. Lorentzon förklarar att han 

har långsiktiga mål som bland annat kundrelationer men han nämner även vikten av att ha 

kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen är en viktig faktor för småföretag dels för att man lätt måste 

kunna anpassa sig till förändringar på marknaden och dels för att man ständigt behöver utvecklas 

och söka efter nya möjligheter för att få företaget att överleva på lång sikt. Lorentzon formulerar 

detta som att ” man måste hoppa bort från en sten som börjar vicka till en ny sten som är stabil”. 

Cybernetisk kontroll 

Lorentzon anser att budgeten är ett mycket viktigt styrverktyg som används under året. Han ser 

det lite som ett kortsiktigt styrverktyg, oftast för att kolla hur budgeten förhåller sig till 

framförhållningen gällande jobbet. Har företaget lite jobb framöver så säger Lorentzon att 

priserna kan komma att justeras med någon procent för att sälja mer medan om det är en bra 

period så kommer priserna att öka med någon procent. Han styr helt enkelt företagets 

prissättning genom att analysera framförhållningen och jämföra den med nuvarande budget. 

Belöningssystem 

I början använde Lorentzon ett belöningssystem där de anställda blev belönade genom pengar, 

men eftersom anställda ibland hade svårt att förstå hur belöningssumman gick från att vara rätt 

stor till att bli mycket mindre i slutänden då alla sociala avgifter dragits av. Lorentzon bytte till ett 

belöningssystem som gynnade alla på företaget genom att införa gruppbelöningar, vilket bland 
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annat kan vara resor. Han säger även att det egentligen inte finns några direkta belöningssystem 

förutom till honom själv då han både är ägare och VD. Men han trycker även på att detta blir 

som en piska. Går det dåligt är det han som drabbas och kan inte ta ut någon lön själv men går 

det bra så blir utfallet tvärtom. Lorentzon menar även att betydelsen av verbala belöningar är 

minst lika viktig som monetära. 

Administrativ kontroll 

Från de administrativa delarna anser Lorentzon att riktlinjer och rutiner är det styrverktyg som 

han använder i sitt företag. Eftersom Arne Lorentzon och hans fru sitter i ledningen och det i 

realiteten är de två som är chefer på företaget, så kan man säga att det är en rätt tydlig 

organisationsstruktur men även att det är ledningen i företaget som styr. Lorentzon säger att de 

administrativa kontrollerna inte används så mycket för att styra utan att de oftast styr genom 

riktlinjer och rutiner. Riktlinjer och rutiner har till stor del varit muntligt tidigare men Lorentzon 

har under åren försöka få dem att bli mer formella genom att de finns nedskrivna.   

4.2.2 Baes AB 

Kulturell kontroll 

Baes är ett företag som säljer tjänster. Andersson säger att de styrverktyg som används utifrån de 

kulturella kontrollerna är värderingar och symboler. Värderingarna är enligt honom att 

personalen ska vara effektiva i sitt arbetssätt och ledningen jobbar med att belöna personalen för 

det utförda arbetet. Andersson säger: “ Vi jobbar med att ha en ganska fri arbetsplats och vi sitter 

inte med en stämpelklocka och kollar när personalen kommer eller går. Vill man utföra det 

dagliga arbetet på två timmar får man göra det om man vill sedan kan man gå hem”. Han menar 

att detta är för att företaget säljer tjänster och han betonar att “säljjobb är ju prestation”. 

Andersson säger även att symbolerna i företaget är oerhört synliga och detta i form av en öppen 

konstruktion av arbetsplatsen där alla ska känna sig lika delaktiga. Han förklarar för oss att 

företaget inte har den vanliga synen på arbetsplatser där chefer ska ha det “största och finaste 

kontoret” utan det ska vara en familjekänsla där arbetsdagarna präglas av glädje. 

Planering 

Andersson förklarar att företagets planering bygger på kortsiktiga mål då de oftast jobbar med 

projekt som är kortare än tolv månader, men att de även har långsiktiga mål som handlar om att 

inta marknadsandelar och att expandera. En annan typ av långsiktig planering är att kontrakt som 

säljs från företaget till kunderna inte är kortare än två till tre år. Andersson säger att de framförallt 

använder sig av kortsiktiga mål för att det är en bransch som det händer mycket inom och det 
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gäller att ständigt vara flexibel och inte planera för mycket långsiktigt då saker och ting kan 

ändras riktigt snabbt. 

Cybernetisk kontroll 

Företaget har budgeten som den mest centrala faktorn när det gäller de olika styrverktygen som 

finns i de cybernetiska kontrollerna. Budgeten är mest central eftersom i ett säljjobb, anpassas 

målen utifrån prestationerna säger Andersson. Han säger att de har mycket tydliga riktlinjer på 

hur mycket varje individ ska sälja för att företaget ska nå sin ”break-even” punkt. Minst två 

gånger per år tillkallar Andersson personalen för att ha ett möte gällande budgeten. Företaget har 

även ett bra datasystem som visar individens utveckling när det gäller olika faktorer för 

försäljning och på så sätt ska medarbetarna kunna se var de kan effektivisera sitt arbete. 

Andersson förser personalen med försäljningskvoten som han anser att de ska uppnå inom en 

viss tidsram. Sedan får personalen själva forma arbetets upplägg så länge som det önskvärda 

resultatet uppnås. 

Belöningssystem 

Olika typer av belöningar är något som vi ständigt jobbar med påpekar Andersson. Han säger 

eftersom “telemarketing” är ett svårt jobb är rätt belöning svår att hitta och vad som är rätt 

belöning för det olika medarbetarna varierar mycket. Andersson anpassar därför budgeten olika 

för de olika individerna eftersom alla är olika bra på att sälja. Han säger att de använder sig av fast 

lön i arbetet, sedan tillkommer provision och sist kommer bonusar för bland annat de projekt 

som kommer uppnås. Andersson trycker även här på att belöningssystem är ett av företagets 

viktigaste styrverktyg eftersom de säljer mycket och det handlar om att sälja för att uppnå de 

önskvärda resultaten. Ju mer personalen säljer desto mer erhåller de i lön. Här är alltså de 

monetära belöningarna av yttersta relevans. 

Administrativ kontroll 

De administrativa kontroller som tydligast finns i företaget är riktlinjer och rutiner. Detta 

eftersom han upprepar att det måste finnas tydliga riktlinjer på vilket resultat som ska uppnås för 

till exempel denna månad samt att företaget som helhet ska ha gemensamma rutiner som till 

exempel de budgetmöten som sker. Andersson säger även att de har en ganska normal 

organisationsstruktur där han är företagsledare med två underchefer och sedan kommer 

personalen. Men han säger även att detta inte är något verktyg som används för att styra 

medarbetarna då man inte tar hänsyn till titlar i företaget utan alla är lika mycket värda. 
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4.2.3 Rapp Fastigheter AB 

Kulturell kontroll 

Rapp säger att eftersom företaget bär samma namn som han är det mycket viktigt att man som 

person agerar på rätt sätt och att man är social, men även att man har “rätt” åsikter (vilket kan 

vara mycket olika). Detta kan även ses som att man har ett utpräglat symboliskt tänk gällande 

företagets image, att familjens namn ska vara rent för att företaget ska se rent ut. Företaget 

präglas av tydliga symboliska artefakter och det framkommer att detta har med 

familjeföretagskänsla att göra. Företaget ska kännas som en familj, där man upplever trygghet och 

närhet. Han säger även att den “viktigaste arbetsuppgiften han har på arbetet är att se till så att 

hans medarbetare trivs”.   

Planering 

De som är viktigt är de långsiktiga målen då han vill ha en så hög uthyrningsgrad som möjligt, 

både gällande lägenheter och lokaler. Något som han trycker på är att de har haft mycket låga 

vakanser gällande lokaluthyrningen vilket har gynnat företaget mycket. Den långsiktiga 

planeringen har varit den huvudsakliga i deras planering, men ibland måst han ta snabba beslut 

vilket leder till att han även måste använda de kortsiktig planering. 

Cybernetisk kontroll 

Rapp säger att det som är en av de mest centrala delarna i deras styrning är budgeten som de 

stämmer av kvartalsvis. Den största posten i budgeten är underhåll och reparationer, detta 

eftersom det under året kan hända saker som man inte haft kontroll över. Det kan exempelvis 

vara att en lokal blir tom eller att en ny hyresgäst som flyttar in vill anpassa lägenheten/lokalen 

efter hans eller hennes behov. Han säger att det är lättare att göra en budget för en ny produktion 

då man kan lägga upp en betalningsplan men även få ett ungefärligt pris på vad det kostar att 

bygga. Han ser budgeten som det instrument som han hela tiden arbetar mot, men de jobbar 

även efter en likviditetsprognos som är en viktig del av företaget. 

Belöningssystem 

Företaget har inte några utarbetade belöningssystem utan man försöker istället jobba mot att ha 

marknadsmässiga löner. Rapp trycker mycket på att om man visar framfötterna och att man tar 

mycket initiativ är det något som uppskattas mycket positivt och det kan leda till att man får en 

högre lön. Man ska inte var rädd för att ifrågasätta och använda sig av tidigare erfarenheter, utan 

det tycker han bara är bra och kan som sagt leda till en högre lön. En annan sak som han trycker 

på att personalen har en mycket bra sjukförsäkring där det finns möjlighet till massage. Det 
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negativa är dock att detta belöningssystem inte används fullt ut av personalen och han säger att 

det är ett problem för honom då han gärna vill ge personalen uppskattning. 

Administrativ kontroll  

Rapp säger att organisationen använder sig av en ganska platt syn på strukturen och att det inte är 

något som han prioriterar vid styrning av medarbetarna. Men företagets struktur är samtidigt 

ganska tydlig. Trots en tydlig organisations struktur så påpekar Rapp på att det är riktlinjer och 

rutiner som är av störst relevans för företaget då de ständigt har rutiner vad gäller budget, 

säkerheten, nya fastigheter etc. Riktlinjerna är mycket tydliga i verksamheten och alla vet vad som 

ska göras och på vilket sätt. 

4.2.4 Björkholm bil AB 

Kulturell kontroll 

Björkholm bil säljer genom direktförsäljning i butiken och därmed menar Thool att värderingar 

är det mest centrala styrverktyget när det gäller företagets kulturella kontroller. Han påpekar dels 

att, när han som VD ska rekrytera personal är det viktigast, att de värderingar som företaget 

eftersträvar återspeglas hos personalen som arbetar där. En viktig värdering som Thool beskriver 

är att företaget alltid eftersträvar en familjär miljö. 

Planering 

De olika planeringar som finns i företaget är varierande, men Thool visar oss att det som används 

preliminärt för företaget internt är de kortsiktiga målen där det gäller att vara relativt flexibel då 

marknaden kan ändras ganska snabbt. Men utåt används de långsiktiga målen bland annat med de 

olika leverantörer/samarbetspartner som företaget har. ”Ingår man ett avtal med Mercedes så är 

det fem års kontrakt som gäller” säger han och fortsätter med att planeringen som gäller för 

samarbetspartnerna är mer genomarbetad än den som företaget använder sig av internt. 

Planeringen i detta företag enligt Thool är en blandning av de kortsiktiga och långsiktiga här 

används alltså båda former av planering. 

Cybernetisk kontroll 

De cybernetiska kontrollerna beskriver Thool som ett av de viktigaste styrverktygen som 

företaget har och av de cybernetiska lyfter han fram de finansiella mätsystemen. Här används 

framförallt nyckeltal. Han säger att “När vi vet att vi uppnått resultaten på nyckeltalen som 

önskats så vet vi att verksamheten klarat sig bra”. 
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Belöningssystem 

Belöningarna är kopplade till hur man uppnår målen och detta eftersom bilsäljare har en 

provisionsbaserad lön i grunden. Därför är alla belöningar kopplade till prestationer. De 

monetära belöningarna kan dock variera, säger han, beroende på vilket märke man sålt. 

Gruppbelöningar i form av resor förekommer även i detta företag, speciellt då personalen lyckats 

utföra ett projekt som man strävat efter. 

Administrativ kontroll 

Thool påvisar här att gällande administrativa kontroller så är riktlinjer och rutiner framförallt 

viktiga i hans bransch och detta eftersom medarbetarna ständigt ska veta vad som förväntas av 

dem. Det finns såväl oskrivna som skrivna riktlinjer. Ledningsstyrning är något som Thool även 

förklarar är oerhört viktigt när de gäller att finnas på plats för att få arbetet i organisationen att 

flyta och förse medarbetarna med den information som de behöver. 

4.2.5 Croatia Yacht Club 

Kulturell kontroll  

Det har i företaget enligt Engstrand framkommit en viss klan-känsla mellan dotterbolaget i 

Kroatien och moderbolag som är baserat i Sverige, men detta är även något som de försöker att 

motabeta. De vill skapa en helhetskänsla där alla i organisationen känner sig lika viktiga och att 

man inte “sätter upp väggar i företaget”. Han säger även att företagets kultur är att man ska gå in 

i alla uppdrag med en mycket positiv och lösningsbar inställning. Ett nyckelord som ändvänds i 

företaget är att man ska vara flexibel.  Han trycker på att man som individ och företag jobbar mot 

att ha samma värderingar, vilket underlättar att vara just flexibla, detta för att man som företag är 

mycket dynamiska och vill förbättras hela tiden. 

Planering 

Företaget har idag framförallt kortsiktiga mål i sitt agerande även om man alltid försöker att jobba 

mot de långsiktiga målen. I det dagliga arbetet används nästan bara kortsiktig planering och det 

långsiktiga hamna i skymundan. Engstrand tycker det är bra att man har tydliga strategier och 

framtida planeringar men att det tyvärr hamnar i bakgrunden för att någon måste ta tag i varje 

enskild fråga vilket kan bli lite svårt då man inte har många anställda. 
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Cybernetisk kontroll  

Budgeten används mestadels för att styra dem som har någon typ av befattning inom olika 

områden, exempelvis de som genomför budgetrapporter. Budgeten sätts varje år och detta är 

viktigt då ekonomiavdelningen ser över om budgeten hålls eller inte, “Nu spenderar ni för 

mycket eller nu har ni gjort bra i från er på denna post”. Ett annat viktigt styrsystem Engstrand 

använder är de finansiella nyckeltal, “försäljningsrapporter”, som de lämnar in månadsvis. 

Eftersom det är ett företag som säljer bland annat resor i Sverige, Norge men också på andra 

internationella marknader. På de internationella marknaderna använder de oftast agenter som 

säljare och då är det även viktigt att använda sig av mätetal som täckningsbidrag. Detta för att 

följa upp så att det inte uppstår några glapp i budgeten. Företaget kollar även på icke-finansiella 

mätetal genom att mäta kundnöjdheten och detta utförs genom att skicka enkäter. 

Belöningssystem 

De använder sig mycket av monetära bonusar och det finns även andra belöningar om det går bra 

för företaget. Om det exempelvis går bra nog eller att man gör ett bra jobb kan man få en resa till 

nettopris. Detta tror han gör dem attraktiva som arbetsgivare. I Kroatien har de infört en bonus 

på merförsäljningen. De får en ”kick back” på allt de säljer. Hyr de ut 10 flytvästar får de 100kr. 

Belöningen finns för alla tillbehör man kan tänka sig. Har det gått bra för företaget kan man göra 

någon typ av resa för de anställda 

Administrativ kontroll  

De har starka riktlinjer mot rökning och tillåter ingen rökning på kontoret, bryggan eller nära 

gästerna. Då det finns olika kulturer måste man ha överseende med detta. De har även klädkoder 

för alla som jobbar mot kunderna där nere. Andra saker som också är viktiga är till exempel att 

det alltid ska finnas en bemannad telefon. En annan sak som de tycker är viktigt att påpeka är att 

“vi har en annan riktlinje och den är att den ska vara så få riktlinjer som möjlig” och detta för att 

de då ska kunna vara mer dynamiska och så förändringsbara som möjligt, men det ska alltid vara 

snyggt och städat. 
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4.2.6 As it is  

Kulturell kontroll  

Ledaren säger att det finns två olika kulturer i företaget då de har två avdelningar som fokuserar 

på olika specifika tjänster. Omarsson förklarar att det viktigaste är företagets värderingar och att 

dessa är oerhört tydliga för alla medarbetare så att man vet vad man ska sträva efter när man 

representerar företaget. As it is har tre grundvärderingar som de fokuserar på och det är: 

nyfikenhet, integritet samt lyhördhet. Omarsson förklarar även att det kan uppstå vissa 

subkulturer i organisationen eftersom företaget opererar inom två avdelningar. 

Planering 

Ekonomichefen säger att deras planering inom företaget främst sker inom ramen av de 

kortsiktiga planeringarna, alltså inom loppet av tolv månader. Han påpekar även att de kortsiktiga 

målen är kopplade till den operativa nivån i företag medan de långsiktiga är företagets uppsatta 

mål.  

Cybernetisk kontroll 

Ledaren säger att de använder sig av en budget, som de flesta företag gör, men att den enbart 

används för att se hur utvecklingen gått och om man är inom ramen för budgeten. Han säger 

tydligt att budgeten inte används för att styra medarbetarna på något sätt. Av de cybernetiska 

kontrollerna menar Omarsson att de finansiella mätsystemen är viktigast och då lyfter han fram 

finansiella nyckeltal. 

Belöningssystem 

Belöningarna i företaget är resultatbaserade och de förekommer oftast i form av monetära 

belöningar. Här lyfts även gruppbelöningar fram och anses vara den mest normala formen av 

belöningar. Omarsson förklarar sedan att de monetära belöningar som sker delas ut jämnt för 

hela organisationen och att individuella provisionsbelöningar inte är relevanta av något slag utan 

alla arbetar som ett och samma “team”. 

Administrativ kontroll  

I denna organisation säger ledaren att det tydligt framkommer vilken organisationsstruktur som 

används men han trycker även på att riktlinjer och rutiner är något som är tydligt integrerat i 

verksamheten. Strukturen i organisationen är tydlig men i allmänhet ganska platt och den finns 

enligt Omarsson för att “Alla ska veta vem som har hand om vad och vem medarbetarna ska vända sig till 

om något problem uppstår”. 
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4.3 Småföretagens uppsättning av styrverktyg 
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Värderingar X X  X  X 

Symboler   X    

       

Långsiktig 
planering 

  X    

Kortsiktig 
planering 

X X  X X X 

       

Budget X X X    

Finansiella 
mätsystem 

   X X X 

Icke- 
Finansiella 
mätsystem 

      

Hybrida 
mätsystem 

      

       

Belönings- 
system 

X X X X X X 

       

Lednings- 
styrning 

      

Organisations- 
struktur 

      

Riktlinjer och 
rutiner X X X X X X 

 

 

Tabell 1, Företagens uppsättning av styrverktyg. 
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4.4 Småföretagens beskrivning av styrprocessen 
Respondenterna som intervjuades delade ett antal gemensamma faktorer som de menade vara 

ytterst nödvändiga för styrning i synnerhet, men det framkom även vissa skillnader. 

Vikten av att ha tydliga värderingar framkom mycket snabbt i intervjuerna där alla respondenter 

förklarade att värderingarna var ett av det viktigaste styrverktyget av de kulturella kontrollerna. 

Det visade sig att hälften av respondenterna tyckte att värderingar var den viktigaste kontrollen i 

företaget: “Värderingar anses vara det viktigaste styrverktyget i ett litet företag på en väldigt begränsad 

marknad då företaget är beroende av kunderna. Lura inte kunden”- Lorentzon. Men det fanns även ett 

fåtal respondenter som tyckte att budgeten och belöningssystemen var mer centrala faktorer i 

deras företag: ”Människor kickar igång på olika saker, därför är det viktigt att man är lyhörd och att man ger 

de incitament som personalen bryr sig om” - Engstrand. 

Vidare i intervjuerna diskuterades det kring hur de olika företagsledarna ansåg att deras 

styrverktyg är designade för att uppnå de mål som företaget strävar efter. Här framkommer det 

tydligt att det finns stora skillnader på hur ledarna tänker och styr. Det visade sig att majoriteten 

av respondenterna tydligt betonade att deras styrverktyg medvetet var designade för målen. De 

företag som använde sig av belöningssystem som det primära styrverktyget uttryckte det som: 

“Uppstår det här resultatet så får personalen den här bonusen”- Engstrand. Några ansåg att deras 

styrverktyg var omedvetet designat i organisationen och att man körde på “magkänsla” men de 

ansåg samtidigt att det var viktigt att få styrverktygen designade mot målen. 

Merparten av företagsledarna ansåg att deras medarbetare tydligt kunde se vilka styrverktyg som 

användes eftersom dessa ledare var mycket öppna med hur de ville styra och de menade på att 

det skapad en delaktighet i företaget för personalen: “Styrverktygen är oerhört tydliga i företaget alla 

känner till alla verktyg som används för att styra. Vi har en väldigt öppen familjär känsla” - Rapp. En 

skillnad som uppstod när det gäller tydligheten angående styrning hos de olika småföretagen var 

att vissa företagsledare inte ansåg att styrverktygen som användes skulle vara för tydliga, eftersom 

“Styrningen inte ska vara för tydligt för medarbetarna då det kan upplevas som stress” - Engstrand. 

Samtliga företagsledare hade en gemensam uppfattning gällande samverkan för styrverktyg, där 

detta i synnerhet gällde budgeten och belöningssystemen. Alla hade mer eller mindre samma 

typer av åtgärder för att få dessa två styrverktyg att samverka vilket var att justera 

belöningssystemen utifrån budgetens resultat: “Man måste hitta en balans mellan budgeten och 

ekonomisk reward” - Andersson. De framkom även att de styrverktyg som inkluderade siffror 
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ansågs vara lättare att integrera med varandra: “Vissa styrverktyg kan funka lättare med varandra, 

styrverktygen som inkluderar siffror är ju mer lämpliga att använda med varandra” - Thool. 

Om styrverktygen samverkar med varandra hade företagsledarna en gemensam syn där de ansåg 

att detta skapade en förutsättning för att uppnå målen. Företagsledarna tryckte på att det skulle 

finnas en röd tråd mellan styrverktygen som användes, men de påpekade även att man införde 

nya styrverktyg för att komplettera områden man är osäker på: “Utan verktygen så blir det större 

osäkerhet kring de uppsatta målen och det skapar en större osäkerhet för framtiden” - Rapp. Kompletterar 

styrverktygen inte varandra kan det leda till att man tappar kunder samtidigt som det kan kosta 

mer än vad det behöver. Detta beskriver vissa företagsledare som en negativ effekt, medan andra 

betonar att om styrverktygen inte fungerar tillsammans kan det leda till en suboptimering och ett 

mycket kortsiktigt tänk. 

4.4.1 Företagsledarna övriga tankar kring styrprocessen 

Företagsledarna bidrog med nya sätt att se på problematiken gällande styrning av småföretag. 

Lorentzon betonar starkt att småföretag borde införa en eller flera externa styrelsemedlemmar för 

att få en mer objektiv syn på organisationen och ett nytt “tänk”. Andersson tror att det är bra om 

alla har klara mål: “Du ska prestera det här och gör du det så ska du bli belönad och jag tror att 

man kan implementera detta i alla branscher”. Thool’s syn på styrning var främst gällande 

delaktigheten med medarbetarna. Man måste införa starka relationer till medarbetarna: “Jag tror 

ju på att är man inte delaktiga och tydlig så funkar inte styrningen”. Engstrand tycker att man 

som företagsledare bör se över rekryteringsprocessen. Han menar att man inte bara ska kolla på 

personens kompetens utan även hur han eller hon agerar samt passar in i gruppen.  Omarsson 

förklarar att utmaningen i ett litet företag att det är en struktur där det kan finnas många personer 

som har olika roller men att rollerna inte är så tydligt definierade: ”Ju större företaget blir desto tydligare 

uppgifter får medarbetarna, ju mindre företaget blir desto fler arbetsuppgifter ska varje individ utföra, vilket medför 

att rollerna blir mindre specifika i småföretag”- Omarsson 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi göra kopplingar mellan insamlade data och teorikapitlet. Vi kommer sedan att 

analysera hur contingency variablerna påverkar utformningen av företagens styrsystem. Analysens uppställning är 

utformat på följande sätt där vi delar in styrsystem i fem delar utifrån det valda “paketet” som benämnts i teori 

kapitlet. Sedan kommer contingency variablerna att undersökas för att hitta samspel mellan variablerna samt hur 

det påverkar styrsystemens utformning. 

5.1 Kulturell kontroll 

I den kulturella kontrollen kunde vi identifiera att följande variabler har en påverkan på 

småföretags utformning: storlek, struktur och strategi. 

Under studien har det framkommit att olika variabler samspelade med varandra när det gäller hur 

företagens uppsättning av styrverktyg såg ut. I den kulturella kontrollen framkom det att 

variablerna storlek och struktur hade ett starkt samspel med varandra. Varför dessa två variabler 

har ett starkt samband med varandra, har att göra med att storleken och strukturen oftast går 

hand i hand och detta för att ju större organisationen är desto tydligare struktur krävs det. Man 

kan tänka sig att variabeln struktur och den kulturella uppsättningen kan samverka emot 

varandra. Exempelvis kan man tänka sig att en viss struktur är ämnad att få saker utförda på ett 

specifikt sätt, vilket då kan gå emot den kulturella uppsättningen som finns hos ett företag. Som 

en följd av detta kan vi se att strukturen och storleken har en påverkan på småföretagens 

utformning gällande den kulturella kontrollen. Detta kan tolkas som att det blir lättare för 

småföretagare med en plattare organisation att få fram den kultur som önskas (Wilkinson, 1999). 

Ett exempel på att just storlek och struktur variablerna samspelar samt att de har en påverkan på 

de kulturella kontrollerna förklarar företagsledaren Andersson på följande sätt: 

“Vi är ett litet företag med en ganska platt struktur och med ett öppet tak. Känslan som jag 

ständigt förmedlar till mina kollegor är en familjekänsla, eftersom vi är ett 20 tal personer så kan 

jag lättare bygga relationer med var och en av dem.”  

Ett annat samspel som framkom mellan två variabler, är kopplingen mellan storlek och strategi. 

Företagsledaren Rapp talar om att det är mycket viktigt att man beter sig på ett visst sätt och att 

man uppträder på visst sätt vilket kan anses som en av hans strategier.  

Rapp’s strategi är mycket inriktad mot att bevara den befintliga familjekänslan som finns i 

företaget samtidigt som han försöker att få medarbetarna att arbeta mot en likvärdig syn. I detta 
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fall ger variabeln storlek en positiv effekt till Rapp’s valda strategi då det blir lättare att förmedla 

strategin han använder sig till medarbetarna i organisationen eftersom det är ett småföretag. Rapp 

förklarar detta på följande sätt: 

“Det är viktigt att man känner sig som hemma i företaget, men även att man respekterar 

företagets familjenamn. Då vi är ett småföretag som har gått i generationer, vill jag bevara 

familjekänslan som existerar och föra vidare denna känsla till mina medarbetare med den vision 

jag har.”  

Vi kan här se att variablerna storlek och strategi kan påverka hur uppsättningen av ett företags 

kulturella kontroller ser ut. Företagsledarens valda strategi kommer att påverka utformningen av 

de kulturell kontroller detta eftersom vissa kontroller samverkar bättre en specifik strategi. 

5.2 Planering 

Efter sammanställningen av empirin framkom det att de flesta småföretag använder sig av 

kortsiktig planeringar men det framkom även att vissa företagsledare ansåg att långsiktiga 

planeringar var mer relevanta (se tabell 1). Planeringskontrollerna kom att visa sig påverkas av 

följande variabler enligt företagsledarna: omvärld, storlek, strategi och teknologi. 

Omvärlden och strategin kan vara två variabler som samspelar med varandra men även två 

variabler som kan påverka organisationen på olika sätt och därmed påverka planeringskontrollen i 

företaget. Omvärlden har en påverkan på ett företag i form av osäkerhet vilket kan medföra att 

planeringen antingen måste fokuseras på ett mer kortsiktigare eller långsiktigare sätt beroende på 

hur situationen ser ut och hur osäkerheten påverkar företaget. Strategin kan likaså påverkas av 

omvärlds faktorer vilket leder till att en företagsledare kan behöva justera den befintliga strategin 

som i sin tur kan påverka valet av planeringskontrollerna. Ett samband vi såg var att om ett 

företag påverkas av en så kallad osäkerhet från omvärlden så valde företagsledarna att åtgärda sin 

strategi för att överleva osäkerheten vilket medförde att planeringen sannolikt förändrades. Detta 

kan tolkas som en nödvändighet enligt Zaridis & Mousiolis (2014) där de i sin studie förklarar att 

företagsledare bör vara flexibla i sin planering, eftersom en marknad lätt kan ändras. En av 

företagsledarna förklarar kopplingen mellan omvärld och strategi på följande sätt: 

“Som småföretagare gäller det att inte ha för långsiktiga mål eftersom man måste hoppa bort från 

en sten som börjar vicka till en ny sten och försöka skapa nytt och inte sitta kvar i det gamla, 

alltså måste man vara öppensinnad.” – Lorentzon 
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Småföretag kan ha en fördel gentemot de större organisationerna i form av att lättare kunna ställa 

om det olika planeringarna från exempelvis långsiktiga till kortsiktiga planeringar och tvärtom. 

Detta för att småföretag oftast har mindre teknologi i företaget, i form av maskiner, antal 

anställda etc. Här kunde vi identifiera att storlek och teknologi variabeln har ett mycket starkt 

samspel med varandra. Här kan man då se att storleksvariabeln påverkar den teknologiska 

variabeln som i sin tur påverkar företagets planeringar. Vi kunde även se kopplingar till hur 

teknologin i ett företag kan förhindra en organisation från att växa, då företaget bland annat kan 

vara begränsade i produktionen, arbetskraften etc. En av företagsledarna beskriver förändringen 

mellan de olika planeringskontrollerna på följande sätt: 

“Genom att ha ett bra affärsprogram kan jag som ledare tydligare se hur organisationens 

beteende förhåller sig till planeringen.“-Orvar 

Här kan man alltså se att ovanstående variabler påverkar utformningen av planeringen på olika 

sätt beroende på variabelns påverkan vid ett givet tillfälle. Detta leder i sin tur till att ledarna 

använder sig av den typ av planering som passar organisationen bäst beroende på hur 

organisationen påverkas. Därför påverkas planeringskontrollerna av variablerna på olika sätt.  

5.3 Cybernetisk kontroll 

I den cybernetiska kontrollen delades företagen in i två olika grupper. Vi kommer här att 

analysera grupperna som har olika typer av styrverktyg, då det var jämnt fördelat mellan budget 

och finansiella mätsystem, (se Tabell 1 Uppsättning av småföretagens styrverktyg). Detta för att 

vi vill se hur variablerna påverkar de olika gruppernas utformning av de cybernetiska 

kontrollerna.  

Den första gruppen av företagsledare använde sig av budget som deras styrverktyg. Det vi kunde 

utläsa från denna grupp av respondenter var att de enbart använde sig av budget som deras 

styrverktyg av de cybernetiska kontrollerna. Detta tyckte vi var en intressant iakttagelse då 

respondenterna gav oss en bild av att de inte använder sig av nyckeltal när de lägger fram 

budgeten eller för att återkoppla informationen, vilket brukar förekomma vid användandet av en 

budget. De variabler som visade sig ha en påverkan på första gruppens uppsättning av budget, 

som det primära styrverktyget var, storlek och teknologi. Dessa variabler visade sig ha ett samspel 

med varandra gällande företagens cybernetiska kontroll, där en av gruppens företagsledare 

förklarade att:  
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“Vi har bra uppsikt på hur mycket vi måste sälja och hur mycket vi tjänar om vi säljer så mycket. 

Vi har alltså väldigt tydliga budgetar för varje individ, samt vart vår ”break-even” punkt ligger och 

därför är budgeten viktigast för oss.” – Andersson 

Här ser vi en koppling med att småföretag lättare kan hjälpa till och styra sina medarbetare i form 

av individuella budgetar. Vilket skulle vara svårare att genomföra i en större organisation då 

större organisationer medför en större mängd information för företagsledaren att hantera (Fauzi, 

Hussain, & Mahoney, 2011). 

En aspekt som gör att småföretagen inte väljer att använda sig av mer komplexa kontroller (TQM 

eller BSC) kan ha att göra med variabeln teknologin. Detta för att teknologin kan sätta vissa 

begränsningar när ett företag vill införa vissa cybernetiska kontroller som kan kräva en viss typ av 

kunskap, mjukvara eller människor (Chenhall, 2003). En företagsledare förklarar detta på följande 

sätt: 

“Vi använder oss inte av sådana “fräcka” mätsystem som Balanserade styrkort, då vi är ett litet 

företag och inte är i behov av sådant, utan de systemen är mer för större företag.” - Lorentzon 

Av de ovanstående argumenten från företagsledarna har vi fått en bild av att både storleken och 

teknologin har en stor påverkan på hur de cybernetiska kontrollerna blir utformade i ett 

småföretag.  

Den andra gruppen av företagsledare använde sig av finansiella mätsystem som deras styrverktyg. 

Variabeln som framkom ha en påverkan på valet av de finansiella mätsystemen var strategi. 

Storleksvariabeln har även en påverkan eftersom det är en avgörande faktor för hela studien men 

för den andra gruppen var det främst strategi som var det centrala.  

Utformningen av den cybernetiska kontrollen som används i denna grupp av småföretag 

påverkas av de valda strategier som företagsledarna implementerar i organisationen. Hur de valda 

strategierna påverkar utformningen kan vara att en företagsledare har en specifik strategi för att 

styra organisationen där strategin kräver vissa speciella cybernetiska kontroller för att möjliggöra 

företagsledarens valda styrning. Denna styrning som en företagsledare använder sig av leder till 

att vissa cybernetiska kontroller blir mer prioriterade och används mer än andra. En av 

företagsledarna som förklarar hur hans valda strategi för att styra företaget påverkar 

utformningen av de cybernetiska kontrollerna är Thool som förklarar det på följande sätt: 

“Av de cybernetiska kontrollerna jobbar vi månadsvis mot tre nyckeltal. När vi vet att vi uppnått 

dessa nyckeltal vi satt upp vet vi att vår verksamhet klarat sig bra.” 
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Företagsledarna tryckte på att de gjorde prognoser för nyckeltalen de använde, detta för att få 

fram exempelvis hur mycket de behövde omsätta följande månad för att organisationen skulle gå 

uppnå målen. Den valda strategin som Thool använder sig av kommer att påverka utformningen 

av de cybernetiska kontrollerna då finansiella mätsystem är mer aktuellt för denna grupp av 

företag då det passar deras valda strategi mer. Det kan handla om nyckeltal som bruttovinst, 

lageromsättning, försäljningstillväxt etc. 

5.4 Belöningssystem 

Enligt respondenterna var belöningssystemen i respektive organisation en viktig faktor. Samtliga 

respondenter menar att detta har och göra med att det är småföretag som de bedriver där 

belöningssystemen får medarbetarna att sträva mot företagets mål som en gemensam enhet. Av 

detta kunde vi identifiera att följande variabler har en påverkan på småföretagens uppsättning av 

belöningssystem: storlek, kultur och omvärld.  

Storleken, kulturen och omvärlden är tre variabler som samspelar med varandra när det gäller 

småföretagens utformning av belöningssystem. Vi har sett tydliga kopplingar mellan de enskilda 

variablerna mot belöningssystemet, men även en stark koppling på hur de tillsamman påverkar 

uppsättningen av belöningssystemen. Storleken påverkar genom att det är lättare att genomföra 

gruppbelöningar i småföretag där alla kan medverka, vilket kan vara en nackdel i större 

organisationer med flera hundra medarbetare, då det kan blir svårare att involvera alla 

medarbetare i exempelvis en resa.  

Sedan kan vi tydligt se att kulturen enligt respondenterna påverkar utformningen av 

belöningssystemen på många olika sätt. Men det viktigaste var att belöningarna som utdelades var 

kopplat till företagsledarnas värderingar och därför utformade företagsledarna de olika systemen 

på ett sätt som de själva tyckte var acceptabelt. Detta för att beroende på vilken kulturell 

bakgrund ledaren har, kommer vissa belöningar att motivera mer än andra (Bullock, Strithc, & 

Rainey, 2015). Ett exempel på att belöningssystemen utformas olika beroende på företagsledarens 

kulturella värderingar kan ses genom det som Omarsson förklarar för oss där han beskriver att 

det inte finns några individuella belöningar för medarbetarna utan alla ska belönas lika: 

“Alla får samma belöning, när hela företaget slutför ett projekt delas allt lika, ingen får mer än 

den andra och man kan inte på en individuell nivå åstadkomma stora saker. Vi har en mer 

familjekänsla där alla team är beroende av varandra och därmed skapas ett värde som helhet.” 
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Omvärldens påverkan på hur belöningssystemen utformas kan enligt företagsledarna ha att göra 

med den osäkerhet som personalen kan känna när de väl ska börja jobba för ett småföretag, då 

det kan vara mer lockande att arbeta för en större organisation och detta för att medarbetarna har 

vissa belöningar som de förväntas erhålla när de arbetar (Samuelson, 2004). Detta kan ändra 

utformningen av belöningssystemet som finns i ett företag på så sätt att man får sticka ut lite mer 

för att kunna locka till sig personal. Slutligen ser vi ett tydligt samband mellan variablerna storlek, 

kultur och omvärld som tillsammans påverkar belöningssystemen överlag, detta kan ses utifrån 

följande företagsledares beskrivning: 

“Vi har ett befintligt belöningssystem där vi har gruppbelöningar samtidigt som vi försöker att 

skapa en större gemenskap i företaget. Eftersom att vi är ett småföretag blir det lättare för oss att 

skapa en gemensam syn på organisationen där alla kan uttrycka sina känslor. Det är även viktigt 

att tillägga att vi är noga med att sätta marknadsmässiga löner för att kunna locka till oss 

medarbetare då vi är ett litet företag.”– Rapp 

Utifrån ovanstående citat kan vi se hur sambandet förhåller sig mellan storlek, kultur och 

omvärlds variablerna. Här kan vi tydligt se att storleken påverkar utformningen av 

belöningssystem då det är lättare för småföretag att utföra belöningar som kan stärka 

gemenskapen i form av gruppbelöningar. Gruppbelöningarna har i sin tur påverkat den kultur 

som finns i företaget, vilket har medfört att osäkerheten som uppstått från omvärlden kan ha 

reducerats då företaget kan bli mer attraktivt. Slutligen kan vi se hur osäkerheten från omvärlden 

kan reduceras tack vare den befintliga kultur som existerar. Kulturen har i sin tur blivit möjlig att 

uppnå som en följd av storleken på företaget. 
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5.5 Administrativ kontroll 

Uppsättningen av småföretagens administrativa kontroller var identiska med varandra. Alla lyfte 

fram att riktlinjer och rutiner var den mest centrala kontrollen för styrningen av medarbetarna. 

De variabler som påverkade företagens uppsättning enligt företagsledarna var: storlek, struktur 

och kultur.  

Utifrån respondenternas svar kan vi se mönster där riktlinjer och rutiner lättare kan appliceras på 

småföretag eftersom respondenterna uppger att mindre företag inte är i behov av en lika tydlig 

organisationsstruktur som de större företagen är. 

Det framkom tydligt att det var företagsledarna som tog besluten i småföretag samt att det enligt 

ledarna fanns tydliga gränser på vad medarbetarna kunde bidra med samt vad som var ledarens 

arbetsuppgifter. Chenhall (2003) beskriver detta som att vissa individer inte har tillgång till den 

information som behövs för att kunna ta ett korrekt beslut men även på grund av att vissa inte 

har den kunskap som behövs. Befogenheten som medarbetarna erhöll från de olika 

organisationerna skiljde sig åt. Dels då det kan ha att göra med själva strukturen i organisationen 

dels med den kultur som finns i företagen. Vi kunde se att vissa medarbetare fick större 

befogenhet att använda i det dagliga arbetet till skillnad från andra. Detta kan påverkas av själva 

strukturen i företaget då en viss uppgift ska ske på ett specifikt sätt vilket kan medföra att just den 

arbetsuppgiften kräver mer befogenhet. Vi kunde även se att storleksvariabeln har en viss 

påverkan på företagen och hur befogenheten tilldelades i organisationen. Samtliga företagsledare 

tryckte på att de jobbar med småföretag, vilket leder till att arbetsuppgifterna är mindre specifika 

detta då det var relativt platta organisationer. En av respondenterna förklarar storlekens och 

strukturens påverkan på följande sätt:   

“Ju större företaget blir desto tydligare arbetsuppgifter får medarbetarna, medan i mindre 

företaget får varje individ fler arbetsuppgifter som ska utföras och de blir mindre specifika.” – 

Omarsson 

En annan variabel som visade sig under studien ha en påverkan på utformningen av de 

administrativa kontrollerna var kulturen. Kulturen i småföretagen var en mycket central pelare, 

där alla i organisationen hade en tydlig syn på hur den återspeglades i företaget. Samtliga 

företagsledare förklarade att tack vare den kultur som fanns i företagen behövde man inte 

fokusera lika mycket på den formella organisationsstrukturen som vissa företag har. Istället kan 

man lägga mer fokus på riktlinjer och rutiner, som då skulle vara det sätt som ledarna ville att 

arbetet skulle utföras på. Vidare kunde vi även se att riktlinjer och rutiner var möjligt att 
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implementera då företagen var relativt små vilket medförde att man kunde använda sig av denna 

typ av kontroll vilket hade varit svårare för större organisationer att använda som deras primära 

styrverktyg. 

“Eftersom vi är en liten organisation är organisationsstrukturen inte det primära verktyget vi 

använder oss av, utan vi kör mer på riktlinjer och rutiner och detta tack vare att vi är så få då jag 

lättare kan få ut mitt styrsystem tydligare till mina medarbetare. Men eftersom vi är ett företag 

som befinner oss i olika länder är det även viktigt att ha ett överseende på den kultur som finns i 

det olika länderna. ”-Engstrand 

Storleken, strukturen och kulturen visade sig ha ett starkt samspel. Detta eftersom storleken 

påverkade strukturen i organisationen och eftersom det är småföretag så medförde detta att man 

har väldigt platta organisationer. En intressant aspekt som inte framkom under intervjuerna var 

att ingen av företagsledarna benämnde att strukturen och kulturen hade en påverkan på 

utformningen av de administrativa kontrollerna. Varför detta inte framkom av respondenterna 

kan ha att göra med att storleken hade en stor påverkan på strukturen i organisationen. Men då 

det var relativt platta organisationer så medförde det att kulturen påverkade utformningen mest, 

detta eftersom kulturen blev mer betydelsefull för organisationerna då strukturen var platt. 

Kulturen fick mer utrymme i organisationen som en följd av att strukturen var platt. Själva 

utformningen av de administrativa kontrollerna påverkades genom att det tydligt framkom att 

företagsledarna föredrog att använda sig av riktlinjer och rutiner, vilket då kan kopplas till 

företagsledarens kulturella bakgrund, eftersom det är ledarens syn på hur man utför saker som 

implementeras. Här ser vi tydligt hur samspelet mellan storleken, strukturen och kulturen 

påverkade själva utformningen av de administrativa kontrollerna. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel kommer att återkoppla studiens syfte med analysresultatet och besvara studiens frågeställning. 

Därefter kommer vi att framföra studiens vetenskapliga bidrag samt ge förslag till vidare forskning inom det 

aktuella området. 

I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att företag använder sig av flera styrverktyg. Detta 

för att styrsystem blivit av mer betydelse för varje enskild organisation. Det har medfört att 

företagen måste vara mer unika samt flexibla för att kunna hantera olika situationer (Luft & 

Shields, 2003). 

Frågeställningen som vi skrev i inledningskapitlet och som vi i detta kapitel kommer att bevara är: 

• Hur påverkar contingency variablerna utformningen av småföretags styrsystem? 

Målet med denna studie var att undersöka hur småföretags styrsystem var utformade, men det var 

även att undersöka hur contingency variablerna kan påverka utformningen av ett styrsystemen. 

Genom att undersöka vilka styrverktyg som företagen använder sig av, kunde vi bilda oss en 

uppfattning gällande styrningen av medarbetarna. Efter att ha bildat denna uppfattning 

sammankopplade vi företagens uppsättning av styrsystem med olika variabler för att se om några 

variabler både enskilt och tillsammans med andra påverkade företagens utformning.  

Det första intrycket vi fick av företagsledarna var att alla hade olika inställningar till styrning av 

medarbetare. En viktig faktor att nämna var att alla företagsledare påpekade att det var 

småföretag med väldigt platta organisationer. Eftersom denna studie är ämnad för småföretag 

kan vi konstatera att variabeln storlek kommer att ha en påverkan på företagens utformning av 

styrsystem. Storleksvariabeln kommer även att ha en påverkan på de andra variablerna. Det måste 

även tilläggas att av undersökningen framkom det att småföretagen som vi undersökte oftast var 

familjeföretag där ägarna också jobbade som företagsledare. Företagsledarna visade sig vara den 

centrala pelaren i organisationen, då deras kulturella bakgrund återspeglades i företagen av sättet 

man styrde organisationen. 

För att illustrera hur variablerna kan påverka har vi valt att lyfta fram ett exempel på hur ett 

belöningssystem kan påverkas. Detta är ett exempel som tydlig visar sambanden mellan 

variablerna storlek, kultur och omvärld som tillsammans men även enskilt påverkar 

belöningssystemen. 
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“Vi har ett befintligt belöningssystem där vi har gruppbelöningar samtidigt som vi försöker att 

skapa en större gemenskap i företaget. Eftersom att vi är ett småföretag blir det lättare för oss att 

skapa en gemensam syn på organisationen där alla kan uttrycka sina känslor. Det är även viktigt 

att tillägga att vi är noga med att sätta marknadsmässiga löner för att kunna locka till oss 

medarbetare då vi är ett litet företag.”– Rapp 

Detta är ett exempel som visar hur de olika contingency variablerna påverkar utformningen av ett 

belöningssystem som är en del av ett styrsystem (se figur 2). Vi kan från ovanstående exempel se 

att storleksvariabeln var faktorn som fick igång processen som i senare skede visar hur 

utformningen av belöningssystemet påverkades. Av de småföretag som medverkade i studien 

förekom det att kulturen lättare kunde genomsyra organisationen, detta för att storleken hade en 

påverkan på företagets kultur. Senare i processen kunde vi se att kulturen hade en bidragande 

faktor till osäkerheten som uppstod från omvärlden. Utifrån exemplet ovan som företagsledaren 

Rapp benämner har de tre variablerna påverkat utformningen av belöningssystemet. 

Storleksvariabeln gjorde det möjligt för företaget att behålla gruppbelöningar som finns i 

företaget, vilket är en del av den kultur som finns i företaget. Kulturen i småföretaget medförde 

att osäkerheter som att, medarbetare hellre vill jobba för större organisationer kunde reduceras i 

form av de belöningssystem som existerade i företaget. Här kan vi då se att tack vare den 

befintliga kulturen som finns i företaget kunde man reducera den osäkerhet som uppstod från 

omvärlden samtidigt som samtliga tre variabler påverkade utformningen av belöningssystemet 

som en följd av varandra.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att alla contingency variabler hade en specifik påverkan på de 

olika delarna av ett styrsystem, men att de tillsammans kunde påverka utformningen på ett 

betydligt starkare sätt. Detta för att när variablerna samverkade med varandra så blev det fler 

aspekter som medverkade till utformningen av ett styrsystem.  
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6.1 Vetenskapligt bidrag 
Studien kommer förhoppningsvis öka förståelsen kring småföretag och användningen av MCS. 

Detta för att det framkommit i tidigare forskning att MSC är understuderat i småföretag. Denna 

studie har i synnerhet bidragit med ökad förståelse när det gäller contingency variablerna och hur 

de påverkar ”MCS as a package” både teoretiskt men även grafiskt. Figur 3 visar och förklarar 

hur de olika variablerna påverkar styrsystemen hos småföretag.  

Denna studie kan underlätta vissa funderingar för företagsledare som har funderingar kring MCS 

i småföretag. Vi har även i denna studie kunnat bidra med att visa hur olika contingency variabler 

påverkar ett styrsystem både separat men även genom olika samband mellan variablerna. Denna 

studie kommer att kunna underlätta för framtida forskning kring ämnet management control 

systems i småföretag.   

6.2 Förslag till vidare forskning 
Något som vi kommit fram till är att man skulle kunna göra en kvantitativ undersökning för att 

möjligen kunna bidra med ett generaliserbart resultat. Detta för att man då möjligt skulle kunna 

verifiera styrkan i samspelet mellan de olika contingency variablerna och hur det påverkar 

styrsystem. En annan viktig aspekt som skulle kunna utföras i framtiden när det gäller MCS i 

småföretag, är att undersöka olika företag som inte har ägaren som en central ledare i företaget, 

för att se hur detta påverkar uppbyggnaden av ett MCS. Ett förslag som skiljer sig från vår studie 

är att man skulle kunna studera företag som har en större spridning mellan sig, alltså där 

företagen inte är verksamma i samma stad.  
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7.2 Respondenter 

Lorentzon, A. Företagsledare och ägare, Lorentzons AB. Skövde, 30 april 2015, personlig intervju    

Andersson, M. Företagsledare och delägare, Baes AB. Skövde, 30 april 2015, personlig intervju. 

Rapp, C. Företagsledare och ägare, Rapp fastigheter AB. Skövde, 4 maj 2015, personlig intervju. 

Thool, O. Företagsledare, Björkholms Bil AB. Skövde, 4 maj 2015, personlig intervju. 

Engstrand, N. Företagsledare, Croatia Yacht Club AB. Göteborg 5 maj 2015, telefon intervju.  

Omarsson, G. Företagsledare, As it is AB. Skövde, 15 maj 2015, personlig intervju.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Lorenzons AB 

 

 

 

Bilaga 2: Baes 
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Bilaga 3: Rapp 

 

 

 

Bilaga 4: Björkholms Bil 

 



55 

 

Bilaga 5: Croatia Yacht Club 

 

 

 

Bilaga 6: Asitis 
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Bilaga 7: Egna reflektioner 

Christoffer Sjöqvist: 

Till en början hade vi mycket svårt att hitta ett område att fördjupa oss inom, vi visse dock att vi 

ville skriva om företagsstyrning. Jag och Andreas valde att skriva med varandra för att vi skrivit 

en mindre uppsats tidigare och där samarbetet har fungerar utmärkt. I den tidigare uppsatsen 

skrev vi om medarbetarskap och kände att det inte riktigt var de vi ville fördjupa oss inom när vi 

gjorde det på ”riktigt”, där fick vi en lärdom som vi sent kommer att glömma, att man ska börja 

fundera på vad man vill skriva om tidigare och inte byta som vi gjorde. Med detta sagt kan jag 

bara säga som så att nu när man sitter här med svaren framför sig att jag är nöjd både med valet 

av ämne och hur intressant och lärorikt det har varit. 

Under uppsatsens gånga har vi gjort intervjuer med olika företagsledare runt om i Skövde men 

även haft en telefonintervju. Kommer fortfarande ihåg när både jag och Andreas skulle göra vår 

första intervju och hur nervösa vi var, både för att vi inte visse hur företagsledaren skulle reagera 

till de ställda frågorna men även hur vi skulle komma på bra följdfrågor och inte lämna ett 

intressant område för fort. Efter att ha genomför intervjun fick man känslan av att man svävade 

på moln, det var en sådan lättnad både för att det gick rätt bra men även för att nu visste man hur 

man skulle agerar vi nästa intervju tillfälle. Efter detta flög intervjuerna förbi den ena lättare än 

den andra, vi stannade kvar i intressanta ämne och fick ut allt som behövdes och lite till för att vi 

skulle känna oss nöjda. En annan viktig detalj att tillägga är att respondenterna vi hade var allt 

mycket välkomnande och även intresserade av ämnet, de visade även på kunskap inom ämnet 

och gav egna tips. Detta har gjort att man blivit mycket säkrare i sig själv och man blev bättre på 

att ställa följdfrågor som fick oss att stanna på de intressanta områdena. Några andra saker som 

jag blivit väsentligt mycket bättre på är att söka efter vetenskapliga artiklar, då det till en början 

var tidskrävande, en annan sak som jag nu verkligen kan är att sköta referenshanteringen.  

När det kom till hur en kandidatuppsats skulle se ut och vilka delar som skulle innehålla vad, 

hade jag väldigt lite kunskap om innan jag började Metodkursen som gick parallellt med 

uppsatsen. Hade man läst metodkursen en period innan tror jag att det skulle varit lättare eller 

kanske inte så tidskrävande att skriva varje del. Men efter denna uppsats har jag nu fått stor 

lärdom i hur man bör strukturera upp sin uppsats och vad som ska finnas i varje del, detta ser jag 

som en stor nytta för mina fortsatta studier och eventuellt skrivandet av en D-uppsats. Det har 

varit mycket roligt att skriva detta arbete. Både för att jag har blivit mycket bättre på att skriva. 
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Samarbetet som jag nämnde innan har varit bra överlag men vi hade lite bekymmer i början av 

arbetet då vi båda har starka viljor vilket ledde till lite argumentationer, men detta är något jag 

antar att de flesta går igenom. Själva upplägget av arbetet har varit mycket jämt fördelat då vi 

nästan alltid suttit bredvid varandra och skrivit tillsammans detta för att få en så gemensam åsikt 

som möjligt. 
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Andreas Said: 

Resan under denna studie har varit mycket lärorik. Till en början av arbetet så var det oerhört 

svårt att kunna komma in på rätt område som vi ville fördjupa oss inom. Det var svårt att kunna 

precisera det avgränsade området som var intressant för oss speciellt då Management Control 

system visade sig vara ett gigantiskt område. När vi väl hade kommit fram till vilken del av detta 

gigantiska ämne vi ville fokusera på så var det viktiga att få fram relevanta artiklar, vilket även det 

var svårt då man inte hade så stor kunskap inom detta, utan man fick lära sig nya kontinuerligt. 

Det var en intressant studie som slutet på något helt annorlunda än vad vi från dag ett kunnat 

annat, vi hade för avsikt att se hur ett perspektiv utav MCS förhåller sig i småföretag men det 

slutade med att vi kopplade ihop två olika perspektiv inom en gigantisk teori för att se hur dessa 

perspektiv påverkades inom småföretag.  

När vi väl var igång med det valda ämnet och hade fått fram det specifika området som vi ville 

undersöka så var det viktigt att hitta rätt respondenter som kunde ge oss en bra bild utav 

undersökningsfrågorna som vi ville besvara. Vi lyckades få tag på sex respondenter som var 

relativt lika sett över storlek i antal anställda. Vi har fått ganska positiv respons vad gäller dessa 

respondenter och detta dels tack vare att majoriteten var verksamma inom Skövde kommun och 

personer som berördes av studien kunde koppla vår problematik till dessa respondenter. Jag 

tycker att resultatet i studien har varit intressant och lite som förväntat, däremot var det inte lika 

förväntat att värderingar skulle stå så centralt i samtliga företag. Själva intervjuerna som utfördes 

var mycket intressanta där alla möten var jätte trevliga och vi hade nog inte kunnat förvänta oss 

mer trevligare personer än de vi lyckades intervjua. 

Vad gäller utvecklingen som person av utföra ett sådant arbete så har det handlar mycket om att 

fördela tiden rätt. Detta var någonting man hade blivit van vid att höra i början av själva arbetet, 

dock var det svårt att se till så att man gjorde det utan man fick lära sig av sina misstag och ju 

längre in i arbete vi kom desto bättre kunde vi hålla tidsramarna för de olika momenten som 

utfördes. Nått annat som ständigt utvecklades i takt med att vi skrev denna studie var själva 

samarbetsförmågan som ständigt fortsatte att öka. Till en början var det riktigt svårt att få allt att 

hänga ihop, båda har olika åsikter på vad som anses rätt och man vill göra det på sitt sätt men allt 

eftersom så kunde vi komma fram till ett sätt som passade båda och man lärde mycket utav 

varandra då det alltid är någon som är bättre på något specifikt. Jag skulle starkt rekommendera 

kommande personer till att läsa metod kursen innan själva examens arbete och inte under samma 

gång då det kan underlätta mycket mer när man redan vid början vet vad som definierar en teori, 

eller hur metoden ska utformas. Detta kände jag att jag hade haft mycket mer lärdom utav om vi 
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hade haft möjligheten till att lösa någon metodkurs innan vi påbörjade arbetet, på så sätt kanske 

fler personer lyckas bli klara med arbetet för framläggning i juni, vilket är mycket mer 

underlättande för de som vill fortsätta studera vidare direkt efteråt. Överlag så har detta varit en 

mycket lärorik period där man utvecklas på många olika sätt, det har även varit kul att se hur 

studien format sig under tiden vi arbetade med den och vart vi till slut kunde konstatera var vårt 

resultat landade. 

 


