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Abstract 
 
The study seeks to investigate how employees in a western organization that works with research 

and development in China can reach their full potential and do what is best for the organization. 

This means that we need to understand what prevents employees from doing what is best for the 

organization and how employees should best be guided or encouraged. 

 

With a qualitative approach, a case study is conducted in a western company which was 

established in China in order to lower their development costs and get closer to the growing 

market. Management control systems is used as a framework for exploring how the employees 

are affected by the different ways they are controlled in their work. 

 

Use of personnel controls is well suited for western organizations working with R & D in China. 

It is of highest importance to hire the right person for the right job. For this to be possible, it is 

not enough to just provide a good environment. The salary must also be high enough to not affect 

the employees’ motivation negatively and make it possible to hire the right people. Besides this, 

all teams must be kept stable for a long time in order for the employees to reach high 

performance. Cultural controls can also be used but requires that the organization’s strategy is 

adapted to the Chinese norms and puts a greater emphasis on work teams remaining stable. Goal-

setting works well to counteract the steering problem lack of direction, but R & D employees in 

China are most motivated in their work by autonomy, personal mastery, and a “higher purpose”. 
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Sammanfattning 
 
Studien söker utreda hur anställda inom en västerländsk organisation som arbetar med forskning 

och utveckling i Kina kan nå sin fulla potential och göra vad som är bäst för organisationen. 

Detta innebär att vi måste förstå vad som hindrar de anställda från att göra vad som är bäst för 

organisationen samt hur de anställda bäst bör styras eller uppmuntras. 

 

Med ett kvalitativt synsätt har en fallstudie genomförts hos ett västerländskt företag som 

etablerat sig i Kina för att sänka sina utvecklingskostnader samt komma närmare den växande 

marknaden. Management control systems används som ramverk för att utforska hur de anställda 

påverkas av de olika sätt som de styrs i sitt arbete. 

 

Användandet av personnel controls lämpar sig väl för västerländska organisationer som arbetar 

med FoU i kina.  Det är av yttersta vikt att anställa rätt person till rätt arbetsuppgift. För att detta 

ska vara möjligt är det inte tillräckligt att endast erbjuda en god miljö. Lönen måste även vara 

hög nog för att inte påverka de anställdas motivation negativt samt göra det möjligt att anställa 

rätt personer. Förutom detta måste alla arbetsteam hållas stabila under lång tid för att de anställda 

ska kunna prestera. Cultural controls kan också användas men kräver att organisationens strategi 

anpassas till de kinesiska normerna samt lägger en större vikt vid att arbetsteam hålls stabila. 

Goal-setting fungerar väl för att motverka styrproblemet lack of direction men FoU-anställda i 

Kina motiveras mest i sitt arbete genom autonomi, personligt mästerskap samt ett ”högre syfte”. 

   

iii 
 



 
 

Innehåll 

1  Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1  Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2  Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3  Metoddiskussion............................................................................................................... 4 

1.4  Validitet, Tillförlitlighet och Överförbarhet ..................................................................... 7 

2  Teori ........................................................................................................................................ 9 

2.1  Management Control ........................................................................................................ 9 

2.2  Styrproblem .................................................................................................................... 11 

2.3  Control Problem Avoidance ........................................................................................... 12 

2.4  Management Control Systems ....................................................................................... 13 

2.4.1  Result controls ........................................................................................................ 13 

2.4.2  Action controls ........................................................................................................ 14 

2.4.3  Personnel controls ................................................................................................... 15 

2.4.4  Cultural controls...................................................................................................... 16 

2.5  Organisationskultur och Förändring ............................................................................... 17 

2.6  Motivation ...................................................................................................................... 20 

2.7  Grupper och Team .......................................................................................................... 24 

2.8  Teoretisk Referensram ................................................................................................... 27 

3  Empiri ................................................................................................................................... 29 

3.1  Den Studerade Organisationen ....................................................................................... 29 

3.2  Seminarium .................................................................................................................... 30 

3.3  Kunskapsarbetares Perspektiv ........................................................................................ 31 

3.3.1  Respondent Ett ........................................................................................................ 31 

3.3.2  Respondent Två ...................................................................................................... 33 

iv 
 



 
 

v 
 

3.3.3  Respondent Tre ....................................................................................................... 35 

3.4  Mellanchefers Perspektiv ............................................................................................... 37 

3.4.1  Respondent Fyra ..................................................................................................... 37 

3.4.2  Respondent Fem...................................................................................................... 39 

4  Analys ................................................................................................................................... 41 

4.1  Styrproblem .................................................................................................................... 41 

4.1.1  Lack of Direction .................................................................................................... 41 

4.1.2  Personal Limitations ............................................................................................... 41 

4.1.3  Motivation ............................................................................................................... 42 

4.2  Control Problem Avoidance ........................................................................................... 46 

4.3  Management Control Systems ....................................................................................... 47 

4.3.1  Result Controls........................................................................................................ 47 

4.3.2  Action Controls ....................................................................................................... 49 

4.3.3  Personnel Control.................................................................................................... 50 

4.3.4  Cultural Control ...................................................................................................... 51 

4.4  Grupper och Team .......................................................................................................... 55 

5  Slutsats .................................................................................................................................. 57 

Källförteckning ............................................................................................................................. 61 

Bilaga A Underlag för Intervju av Kunskapsarbetare 

Bilaga B Underlag för Intervju av Mellanchefer 

 



 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De stora svenska koncernerna har under ett antal år expanderat sin forsknings och 

utvecklingsverksamhet i låglöneländer såsom Kina och Indien. Mellan 1997 och 2007 har de 

svenska storföretagens kostnad för forskning och utveckling i låglöneländer ökat med mer än 

450 procent medan kostnaden för forskning och utveckling i Sverige endast stigit med 140 

procent (Tillväxtanalys 2009). Bland tjugo av landets största IT- och telekomföretag växer 

antalet anställda eller anlitade konsulter som arbetar med forskning och utveckling i 

låglöneländer snabbt (Ahlbom och Alpman 2005). 

 

Under de första tre kvartalen 2009 har den svenska varuexporten till Kina ökat med 21 procent. 

Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet, menar att det är storföretag som står bakom 

siffrorna (Huldschiner 2010). Sedan 2009 är den viktigaste marknaden för industrijätten Atlas 

Copco numera Kina istället för USA. Atlas Copco är ett globalt företag som redan har 

produktion i Kina. Atlas Copcos vd Ronnie Leten menar att och att det är där produktionen bör 

ökas eftersom det är där efterfrågan ökar kraftigt (Lindsten 2009). Från att tidigare endast ha 

monterat ihop produkter har Atlas Copco numera även börjat tillverka komponenter och designa 

i Kina. Dessutom, för att komma närmare kunderna, flyttar Atlas Copco ledningen för 

anläggnings- och gruvteknik från huvudkontoret i Stockholm till Shanghai (Huldschiner 2010). 

 

En anledning till etableringen utomlands som Christer Hellström, partner inom segmentet 

telekom på Accenture, betonar är en lägre utvecklingskostnad för företaget. Håkan Eriksson, 

FoU-chef på Ericsson, förklarar att forskning och utveckling för Ericsson ökar i Kina dels för att 

etableringen i Kina ger en lägre utvecklingskostnad. Han framhåller emellertid att en viktigare 

anledning till expanderingen i Kina är vikten av att bedriva forskning och utveckling i närhet till 

produktionen. Charlotte Brogren, FoU-chef för ABB Sverige, betonar fördelen med en 

geografisk närhet till kunskap och andra it-företag i Bangalore. För både Ericsson och ABB är 

det viktigt att bedriva forskning och utveckling nära marknaden och egna fabriker (Ahlbom och 

Alpman 2005). 
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1.2 Problemdiskussion 

Ökningstakten för stora svenska koncerners forskning och utveckling i låglöneländer har alltså 

varit mycket hög under de senaste åren. Fördelarna med att flytta forskning och utveckling från 

högkostnadsländer beskrivs av olika företag ge en lägre kostnad medan många betonar också 

fördelen med att vara nära egen produktion samt viktiga växande marknader. 

 

I nuläget utgör de stora svenska koncernernas satsning på forskning och utveckling i Kina och 

Indien endast 1,7 respektive 0,2 procent av den totala investeringen. Detta samtidigt som de båda 

länderna utgör 40 procent av världens befolkning samt innehar snabbt växande ekonomier och 

marknadsmöjligheter (Tillväxtanalys 2009). Det är alltså rimligt att anta att expansionen av 

forskning och utveckling kommer att fortsätta i både Kina och Indien. 

 

Det finns flera aspekter hos en organisation som måste optimeras för att en organisation ska 

prestera sin fulla potential.  I studien syftar full potential till att organisationer maximerar sitt 

ägarvärde så långt som möjligt utifrån relationen till de anställda. Med en fortsatt ökning av 

västerländska företag som etablerar forskning och utveckling i Kina är det viktigt att den resurs 

som innehas i form av de FoU-anställda kommer till sin rätt. Det är alltså essentiellt för 

organisationen att de FoU-anställda gör vad som är bäst för organisationen. 

 

Forskning och utveckling kännetecknas av kunskapsarbete i en komplex miljö vilket innebär att 

arbetsmoment har lågfrekvent upprepning samt att instruktioner och fasta processer inte lämpar 

sig för att beskriva det huvudsakliga arbetet. Enligt (Bratton 2007, 57) kräver kunskapsarbete 

kreativitet och kontinuerligt lärande. Vidare beskrivs kunskapsarbete som intellektuellt i sin 

natur, icke-repetitivt och resultatorienterat. I studien läggs ytterligare en värdering in i begreppet 

kunskapsarbetare genom en del av vad (Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective 

Organizations 1992, 15) refererar till som den operativa kärnan. Denna värdering innebär att 

kunskapsarbetare i studien endast avser de anställda vilka direkt arbetar med det som utgör 

organisationens värde som företag på marknaden. 

 

Det finns många aspekter som påverkar hur väl de anställda arbetar för att uppfylla 

organisationsmålen inom företaget. För att veta vad som är bäst för organisationen måste det 
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först inom organisationen finnas en strategi vilken de anställda har som mål att följa. Chefer har 

sedan som uppgift att uppmuntra eller tvinga de anställda till att realisera den strategi som 

utarbetats. Studien fokuserar på de områden som anses kunna ha mycket stor påverkan på hur väl 

de anställda lyckas göra vad som är bäst för organisationen. Den ska främst visa vad som hindrar 

de anställda från att göra vad som är bäst för organisationen, hur styrning fungerar och används i 

organisationen samt hur de anställda bäst bör styras eller uppmuntras till att göra vad som är bäst 

för organisationen. Management control systems används som ramverk för att utforska hur de 

anställda påverkas av de olika sätt som de styrs i sitt arbete.  

 

Vidare existerar olika hinder till varför inte anställda kan göra vad som är bäst för 

organisationen. De hinder som kartläggs i studien utgörs av att de anställda inte vet vad som 

förväntas av dem, att anställda inte kan utföra det som förväntas av dem på grund av personliga 

begränsningar samt att anställda, på grund av bristande motivation, medvetet väljer att inte utföra 

det som personen i fråga vet förväntas av henne eller honom. Studien behandlar även control 

problem avoidance då det är ett viktigt komplement till management control systems och anses 

kunna ha stor påverkan på organisationens prestation. Slutligen utförs kunskapsarbete inom 

forskning och utveckling oftast inom team, därför utgör också gruppteori en väldigt viktig del av 

studien. 

Syftet med studien är att genomföra en undersökning angående hur en västerländsk organisation 

som etablerar forskning och utveckling i Kina kan nå sin fulla potential och maximera sitt 

ägarvärde genom relationen till sina FoU-anställda. 
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1.3 Metoddiskussion 

För att nå fram till vad som kan åstadkomma de anställda att göra vad som är bäst för 

organisationen måste vi förstå helheten av vad som påverkar de anställda i deras arbete. Vi 

behöver även mer djupgående information om hur de anställda agerar och påverkas inom 

organisationen samt hur dessa olika variabler påverkar varandra. Eftersom studien vill undersöka 

ett fenomen som endast kan förklaras utifrån en helhetsförståelse bör, enligt (Olsson och 

Sörensen 2011, 100), en kvalitativ forskningsansatts användas. Enligt (Denscombe 2007, 36) är 

det bäst att använda sig av en fallstudie i de fall då ett fenomen ska undersökas på djupet och ska 

upptäcka saker som inte hade kunnat detekteras genom en mer ytlig undersökning. Vidare menar 

(Denscombe 2007, 36) att en fallstudie kan upptäcka hur olika delar påverkar varandra. Med 

hänvisning till (Denscombe 2007, 36) och (Olsson och Sörensen 2011, 100) använder sig studien 

av en fallstudie samt en kvalitativ forskningsansatts. 

 

I studien används både induktion och deduktion, deldata i det empiriska materialet klassificeras 

och förklaras genom induktion. Med hjälp av deduktion utforskas kontinuerligt den globala 

förståelsen stegvis och studien är såtillvida både förklarande och utforskande. Denna abduktiva 

slutledningsform beskrivs av (Olsson och Sörensen 2011) som en växelverkan mellan induktiv 

och deduktiv slutledning. 

 

Med hänsyn till studiens frågeställning och för att kunna uppfylla studiens syfte baserades 

insamlandet av primärdata på en undersökningsenhet vilken uppfyllde följande kriterier: 

• Ett företag som grundar sig på västerländsk kultur samt västerländska värderingar. 

• Ett företag som etablerat sig i Kina för att sänka sina utvecklingskostnader samt komma 

närmare den växande marknaden. 

• Ett företag som bedriver forskning och utveckling i Kina. 

• Ett företag som har tillräckligt många lokalt anställda för att de ska utgöra en tydlig 

majoritet av den arbetskraft som presterar resultatet på det lokala kontoret i Kina. 

• Ett företag som verkat i Kina tillräckligt länge för att den initiala och turbulenta 

etableringsfasen ska ha avklarats. 

• Ett företag som har uppsatta organisationsmål samt en utarbetat strategi som de anställda 

ska uppfylla. 
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Med ett kvalitativt synsätt genomförs en fallstudie hos en relevant organisation för insamlandet 

av primärdata. Fallstudien genomförs geografisk på plats i Kina och företaget som valts som mål 

för fallstudien uppfyller de kriterier som preciserats och representerar det typiska fallet. Vidare 

finns, inom företaget, även en uppfattning av vad som är önskat agerande och beteende hos de 

anställda. Chefer på olika nivåer inom organisationen samt projektledare önskar också styra de 

anställda till att nå ett bättre resultat än vad de för närvarande uppvisar. Detta gör studien extra 

intressant för företaget som används för insamlandet primärdata. 

 

För att förstå användandet av management control systems, vilka hinder som existerar hos de 

anställda och hur arbetsteam hanteras inom organisationen intervjuas två linjechefer. De två 

linjecheferna har valts ifrån två olika avdelningar för att ge så stor variabilitet som möjligt. 

 

I den andra delen av intervjuundersökningen, vilken är ämnad att kartlägga vilka hinder som 

upplevs av de anställda själva för att de ska kunna göra vad som är bäst för organisationen, 

intervjuas respondenter i form av anställda kineser. Inga informanter i form av lokalt anställda 

västerländska kunskapsarbetare har intervjuats eftersom detta anses kunna göra det svårare att 

tolka insamlade data utan förutfattade meningar. 

 

Vid valet av intervjuobjekt har anställda med olika arbetsroller i olika arbetsteam valts för att nå 

ett urval som ger största möjliga variation och därmed skilda svar. För att bättre kunna tolka 

intervjuerna i analysen har även observationer på arbetsplatsen utförts vilket ger en tydligare 

förståelse för arbetssituationen som de kinesiska kunskapsarbetarna befinner sig i. 

 

Ett problem med inkluderandet av organisationskultur i studien är att anställda i en organisation 

kan ha olika organisationskulturer beroende på grupperingar och organisationens struktur. På 

grund av denna komplikation och att endast ett fåtal intervjuer genomförs i studien så används 

inte dessa för att utforska kulturen inom organisationen. Istället används en medverkan vid ett 

seminarium om kommunikation vid gränsöverskridande kultur för att insamla information om 

vilka generella ideal som är viktiga för både de västerländska cheferna och de kinesiska 

kunskaparbetarna. 
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Sekundärdata i studien består dels av en teoretisk referensram samt tryckt material som 

kommuniceras till de anställda. Den teoretiska referensramen utgörs av välrenommerad litteratur 

samt vetenskapliga publikationer relaterade till styrning och beteende hos de anställda. För 

sökning av relevant litteratur har Google Books använts i de fall då tidigare kurslitteratur inte 

ansetts relevant eller tillräckligt välrenommerad. För urvalet har den litteratur som refererats av 

många andra författare använts samt den litteratur där författare grundlagt egna teorier inom 

ämnet. Den litteratur som refererar till andras teorier och presenterar dessa på ett överskådligt 

sätt har använts baserat på vilka recensioner de erhållit i Google Books. Inom urvalet av artiklar 

har sökningar gjorts i ProQuest och de artiklar som valts ut är de där författaren grundlagt teorier 

inom ämnet. De primära sökorden för den teoretiska referensramen är management control 

systems, management control, verksamhetsstyrning, empowerment, organisationskultur, 

motivation, work performance, performance measurement, incentives, arbetsteam, group result, 

self-managed work teams och groupthink. 

 

I en stor del av texten figurerar många engelska uttryck vilket också kan ses bland sökorden för 

den teoretiska referensramen. Anledningen till detta är att många uttryck tappar tydlighet och 

precision vid översättning till svenska. Ett medvetet val har därför gjorts att i många fall använda 

de engelska uttrycken för att öka förståelsen. 
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1.4 Validitet, Tillförlitlighet och Överförbarhet 

Enligt (Denscombe 2007, 38) tillåter en fallstudie att flera olika metoder används beroende på 

olika omständigheter och situation. För att öka validiteten hos studien används 

metodtriangulering med hjälp av ett antal kvalitativa metoder vilket ger ett bredare underlag av 

data (Olsson och Sörensen 2011, 97-98). De kvalitativa metoder som används är intervjuer av 

anställda samt mellanchefer och observation genom medverkan vid ett seminarium samt 

observationer på arbetsplatsen. 

 

Studiens validitet anses även öka på grund av att all primärdata är väl grundad. Studiens 

empiriska primärdata anses väl grundad eftersom den uteslutande insamlats hos den studerade 

organisationen geografiskt på plats i Kina. 

 

På grund av geografiska hinder har de respondenter som medverkat i studien inte ombetts 

granska de slutsatser som dragits vilket kan leda till lägre validitet. Detta anses emellertid inte 

vara ett större problem eftersom det enligt (Denscombe 2007, 297) är möjligt att slutsatserna, i 

det fall de granskats, inte varit igenkännliga för respondenterna. 

 

Då endast en person har intervjuat samtliga respondenter kan detta ha färgat resultatet och 

försämrat tillförlitligheten i studien. Majoriteten av intervjuerna har emellertid spelats in vilket 

gett möjligheten att gå igenom dessa intervjuer flera gånger för att eliminera eventuella misstag. 

En viktig aspekt i den specifika kultur som intervjuerna skedde i är att respondenterna måste 

våga berätta vad de egentligen tycker och känner. För att skapa förutsättningen för detta 

intygades att resultatet av intervjuerna behandlas helt anonymt samt att eventuella inspelningarna 

raderas så fort de inte längre behövs. Vidare är även underlaget för samtliga intervjuer 

tillgängligt i bilagorna Bilaga A Underlag för Intervju av Kunskapsarbetare och Bilaga B 

Underlag för Intervju av Mellanchefer. 

 

För att undvika ett färgat resultat från det seminariet som ingår i studien används endast de 

generellt presenterade resultatet från seminariet till studiens primärdata. Detta innebär att inga 

egna isolerade iakttagelser från seminariet har tagits i beaktande då dessa inte ansetts tillräckligt 

signifikanta i kontrast till den färgning som beaktandet skulle förorsaka. 
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Det finns många åsikter om kvalitativa studiers generaliserbarhet. Enligt (Olsson och Sörensen 

2011, 99) syftar den kvalitativa metodiken till att generera teorier och söka förståelse medan den 

kvantitativa metodiken söker generalisering. I en studie med kvalitativ ansats menar emellertid 

(Denscombe 2007, 299) att kan vi inte beräkna generaliserbarheten utan istället ska beakta 

överförbarheten. Det menas att läsaren använder den information som finns om den studerade 

undersökningsenheten för att avgöra till vilken grad resultatet kan gälla för andra entiteter. 

 

För att öka överförbarheten av studien beskrivs kriterierna för studiens undersökningsenhet 

i 1.3 Metoddiskussion samt undersökningsenheten i 3.1 Den Studerade Organisationen. Främst 

anses emellertid studien genom sin validitet och tillförlitligheten kunna ge förståelse och 

kunskap för fenomenet som studeras samt ge möjlighet till framtida kvantifiering och därmed 

generalisering av studiens resultatet. 
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2 Teori 
I det här avsnittet studeras de olika teorier som anses ha en stor påverkan på hur väl de anställda 

presterar inom en organisation. En sammanställning presenteras i avsnitt 2.8 Teoretisk 

Referensram vilken senare används som underlag för att analysera den empiriska 

undersökningen. 

2.1 Management Control 

Management control är en modell för den process det innebär att styra de anställda till att utföra 

vad som är bäst för organisationen i enlighet med organisationens strategier. Modellen utgör en 

viktig del i hur väl resultatet av det arbete som anställda utför överensstämmer med vad som är 

bäst för organisationen. Här diskuteras vad management control är och hur modellen kan 

användas. 

 

För att förstå hur management control fungerar i en organisation måste vi förstå en organisations 

grundläggande struktur. Enligt (Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective 

Organizations 1992, 12-17) består organisationer av fem organisatoriska delar. Den strategiska 

ledningen utgörs av de högsta cheferna i organisationen som tänker ut visioner och arbetar med 

strategisk planering. Huvuduppgiften för den strategiska ledningen kan beskrivas som att 

maximera organisationens ROI1. Mellanchefer innefattar alla anställda vilka delegerar och 

administrerar arbete till både den operativa kärnan och andra vilka utgör den hierarkiska 

auktoriteten. Mellancheferna har till uppgift att administrera sin ansvarsenhet samt att rapportera 

prestation och resultat till sina egna chefer. Den operativa kärnan består av de anställda vilka 

direkt arbetar med det som utgör organisationens värde som företag på marknaden; till exempel 

ekonomiskt värde. Teknostrukturen innefattar alla analytiker och specialister vilka tillser 

standardiseringen inom organisationen genom att definiera vilka verktyg och tekniker som den 

operativa kärnan ska använda sig av. Serviceenheter inkluderar alla anställda vilka tillser att 

övriga kan utföra sitt arbete. Ett viktigt tillägg görs av (Mintzberg, Mintzberg on management: 

inside our strange world of organizations 1989, 98) i form av ideologin vilken karaktäriserar 

organisationen och utgörs av kultur, övertygelser, traditioner, ideal och normer. 

                                                 
1 Return on Investment eller annuitetskvoten, är annuiteten dividerad med grundinvesteringen. 
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Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 8-11) är management control den process genom 

vilken vi säkerställer att alla anställda inom organisationen utför organisationens mål och 

strategier genom att uppmuntra, möjliggöra och även tvinga anställda att agera i enlighet med 

organisationens bästa. Detta säkerställs genom att kontrollera så att alla anställda vet vad som 

förväntas av dem, kontrollera att de kommer att arbeta fullt ut med att försöka utföra vad som 

förväntas av dem och slutligen kontrollera och se till så att de är kvalificerade att utföra vad som 

förväntas av dem. Ändamålet för användandet av management control är enligt (Merchant and 

Van der Stede 2007, 8-11) att förmå de anställda att åstadkomma det som den strategiska 

ledningen vill att de ska åstadkomma samt att influera deras beteende. Management control 

gagnar organisationen genom att sannolikheten för att organisationsmålen ska uppfyllas ökar. 

 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 6) bestäms organisationsmålen genom objective 

setting och är en grundförutsättning för att alla aktiviteter ska vara meningsfulla. Utan dessa mål, 

vilka kan vara allt från finansiella till miljöbetingade, är det alltså inte möjligt att säga huruvida 

anställdas handlingar är meningsfulla eller någonting om organisationens framgångar och 

motgångar. Strategy formulation innebär sedan att vägar hittas till hur organisationsmålen kan 

uppnås.  

 

Genom förklaringarna av (Merchant and Van der Stede 2007, 8-11) förstår vi ändamålet med 

management control men också att management control är beteendeorienterat samt eliminerar 

hot i form av olika styrproblem vilka beskrivs i avsnitt 2.2 Styrproblem. Enligt (Merchant and 

Van der Stede 2007, 15) finns två olika sätt att åtgärda de olika styrproblemen och därmed förmå 

de anställda att göra vad som är bäst för organisationen. Dessa beskrivs i avsnitten 2.3 Control 

Problem Avoidance och 2.4 Management Control Systems. 
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2.2 Styrproblem 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007) handlar alltså management control om att uppmuntra 

de anställda till att utföra önskade handlingar. Management control hindrar de anställda både 

från att göra något som organisationen inte vill att de ska göra, och att misslyckas med att göra 

det som organisationen vill att de ska göra. Ifall vi alltid kunde lita på att alla anställda alltid 

skulle utföra det som var bäst för organisationen skulle det enligt (Merchant and Van der Stede 

2007, 8) inte behövas någon management control. (Merchant and Van der Stede 2007, 8-11) 

beskriver tre hot som kan hindra att de anställda alltid gör vad som är bäst för organisationen och 

därmed utgör anledningen till att management control behövs. 

 

Lack of direction innebär att de anställda inte vet vad som förväntas av dem och därmed har en 

väldigt liten möjlighet att faktiskt utföra vad som är bäst för organisationen. Personal limitations 

innebär att anställda inte kan utföra det som förväntas av dem på grund av personliga 

begränsningar. Begränsningarna kan utgöras av kunskapsbrist, brist på information samt för lite 

träning eller erfarenhet. De kan också bestå i att en anställd befordrats till en position som kräver 

en annan kompetens än personen i fråga innehar. Motivational problems innebär att en anställd 

medvetet väljer att inte utföra det som personen i fråga vet förväntas av henne eller honom. 

Anledningen till detta bygger på antingen lack of goal congruence eller self-interested behavior. 

Lack of goal congruence innebär att en anställds individuella mål inte överensstämmer med 

organisationsmålen. Self-interested behavior innebär att anställda gör vad som är bäst för dem 

själva istället för bäst för organisationen eller gruppen vilket kan exemplifieras genom lathet, 

felaktigt utnyttjande av sjukledighet och så vidare. Det innefattar problem som stöld och andra 

brott. (Merchant and Van der Stede 2007, 8-11)  
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2.3 Control Problem Avoidance 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 12) kan det i många fall vara bättra att undvika 

problem genom control problem avoidance istället för att använda management control systems. 

Control problem avoidance utgörs av fyra olika strategier. Activity elimination innebär en 

aktivitet läggs ut till ett annat företag eller underleverantör. Automation innebär att mänskliga 

problem undviks genom införandet av automatiska system. Centralization innebär att viktiga 

beslut fattas på en högre nivå eller högsta nivå. Risk sharing innebär att dela risker med 

utomstående enheter eller organisationer genom till exempel försäkringar. De problem som inte 

kan undvikas genom control problem avoidance kontrolleras istället genom olika management 

control systems. 

  

12 
 



 

2.4 Management Control Systems 

Behovet av management control systems grundar sig i beteendet hos de anställda. I det här 

avsnittet beskrivs management control systems och de olika verktyg som chefer har tillgång till 

för att styra de anställda till att realisera organisationsmålen. 

 

2.4.1 Result controls 

Result controls bygger på att belöna de anställda utifrån vilket resultat de producerar. Detta 

påverkar även de anställdas handlingar eftersom konsekvensen av dessa leder till resultatet. De 

anställda får ett större handlingsutrymme och ges rättigheter att utföra de handlingar de anser 

producera ett önskat resultat. Genom detta påverkas de anställdas handlingar för att de vill nå 

bästa möjliga resultat. Genom result controls kan alla tre huvudproblem åtgärdas: Lack of 

direction genom ett väldefinierat mål, personal limitations genom att result controls kan 

attrahera högpresterande personer samt uppmuntra redan anställda till att själva utvecklas och 

motivational problems eftersom det resultat som de anställda eftersträvar för att nå en så hög 

belöning som möjligt också är det som är bäst för organisationen. För att result controls ska 

fungera väl och effektivt måste tre kriterier uppfyllas. Organisationen måste tydligt kunna avgöra 

vad som är det önskade resultatet inom området som ska kontrolleras. Organisationen måste 

också mäta resultatet korrekt och effektivt. Vidare måste även de anställda som blir styrda inneha 

tillräcklig makt att påverka det resultat som de ansvarar för. Management by objectives är den 

vanligaste tillämpningen av result controls och innebär att mål sätts gemensamt av över- och 

underordnad ner genom organisationen. (Merchant and Van der Stede 2007, 25-32) 

 

Makt beskrivs av (Bratton 2007, 372-374) på olika sätt och inkluderar att någon har förmågan att 

tillse så att en annan person utför någonting hon eller han annars inte skulle ha utfört. Man 

relaterar makt till auktoritet och inflytande men även som någonting mer diffust. Makt beskrivs 

som tvåsidigt, dels bejakande och dels som motstånd och dominans, att kunna frambringa sin 

vilja trots motviljan från någon annan. På arbetsplatsen kan makt uttryckas med både dominans 

och motstånd och kan även existera när det från ett utanförperspektiv råder samtycke (Bratton 

2007, 379). Enligt (Salancik and Pfeffer 1977) kommer makt från aktiviteter som utförs och inte 

från individen själv. Den makt som en individ får avgörs utifrån om individen innehar eller kan 
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bidra med en viktig resurs för den aktivitet som pågår. Vidare menar man att maktspelet i en 

organisation gör det enklare för organisationen att klara av förändring i sin externa miljö. 

 

Enligt nutida trender menar (Lindvall 2001, 141-143) att det sker en förflyttning av vem som har 

tillgång till information där de anställda söker den information de behöver istället för att en chef 

förmedlar den information som chefen anser viktig för de anställda. De anställda får även en 

större frihet i att planera sitt arbete. Grupper blir målstyrda genom result controls där gruppen, 

inom ramar för företagets strategi, ansvarar för och planerar sitt arbete. 

 

2.4.2 Action controls 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 76-79) är action controls den mest direkta formen av 

kontroll och är till största delen inriktad mot att hindra oönskade handlingar och består av fyra 

olika former av kontroll. Beteenderegler utgör en begränsning för de anställda genom att deras 

möjligheter till oönskat beteende hindras fysiskt eller administrativt. Fysiska hinder kan vara lås, 

lösenord eller andra sätt att begränsa tillgång till information. Administrativa begränsningar kan 

bestå i minskad möjlighet att ta beslut eller en uppdelning och separering av uppgifter. 

Beteenderegler används i princip endast för att motverka motivational problems så till vida att 

anställda kan hindras från att göra sådant som är som är dåligt för organisationen. 

 

Granskning av anställdas handlingsplaner innebär att den som granskar planerna har möjligheten 

att godkänna handlingsplanen, efterfråga en djupare undersökning av vilka handlingar som bör 

utföras eller till och med att underkänna handlingsplanen. Denna granskning kan användas för att 

bemöta alla tre huvudproblemen. Eftersom granskningen av handlingsplaner ger upphov till 

kommunikation med de anställda kan problemet med lack of direction mildras. Motivational 

problems kan också avhjälpas så till vida att granskningen motiverar den anställda att vara 

säkrare på att handlingsplanen är bra gjord. Även problemet med personal limitations kan 

avhjälpas eftersom granskaren har möjlighet att tillsätta extra resurser när det är nödvändigt. 

 

Ansvarsskyldighet innebär att anställda hålls ansvariga för sina handlingar. Detta kräver en 

definition av vad som bör klassas som önskade och oönskade handlingar, vilket kommuniceras 
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till de anställda. Därefter observeras handlingar som de anställda utför och de anställda belönas 

eller straffas i enlighet med hur önskade, alternativt oönskade, deras handlingar varit. Liksom 

granskningen av de anställdas handlingsplaner kan ansvarsskyldighet åtgärda alla tre 

huvudproblemen. Införandet av klassificeringen önskade och oönskade handlingar ger riktlinjer 

och motverkar därmed problemet med lack of direction medan de klassificerade handlingarna 

även mildrar problemet med personal limitations. Motivational problems avhjälps genom den 

motivation som belöningar och straff ger. 

 

Den sista av samlingen action controls är redundans. Redundans används som personalstrategi 

för att avhjälpa motivational problems och personal limitations eftersom det är sannolikt att 

minst en av två anställda är motiverade och minst en av två anställda inte har personliga 

begränsningar vilket hindrar henne eller honom från att utföra uppgiften. Redundans är 

emellertid mer vanligt för kritiska system än för anställda. 

 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 81-83) måste två kriterier uppfyllas för att action 

controls ska fungera väl och effektivt. Organisationen måste tydligt kunna avgöra vilka 

handlingar som är önskade och vilka som är oönskade. Organisationen måste också vara kapabel 

att säkerställa så att oönskade handlingar inte utförs. Vidare är det svårt att tillämpa action 

controls i en komplex miljö eftersom det där är svårt att förutse vilka handlingar som är önskade. 

I moderna organisationer läggs enligt (Lindvall 2001, 146, 148, 160) generellt mindre vikt vid 

action controls och istället inriktar sig organisationer sig mera mot Result controls, personnel 

controls och cultural controls där besluten inte bara fattas i toppen. 

 

2.4.3 Personnel controls 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 83-85) bygger personnel controls på att de anställda 

kontrollerar och motiverar sig själva genom god moral och sitt samvete. De finner glädje i att se 

sig själva göra ett bra jobb och i att organisationen gör framsteg. Personnel controls motverkar 

alla tre huvudproblemen. En del av de anställda kommer att säkerställa att alla förstår vad 

organisationen förväntar sig av dem vilket mildrar lack of direction. Andra kommer att tillse så 

att alla anställda har vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete vilket mildrar personal 
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limitations. Slutligen så ökar personnel controls sannolikheten för att de anställda anammar 

självövervakning till följd av att de motiverar sig själva genom god moral, gott samvete och 

tidigare uppnådda mål. Självövervakning kan kopplas till fenomen som egenkontroll, inre 

motivation, etik, tillit och lojalitet. 

 

För att personnel controls ska fungera väl och effektivt är det enligt (Merchant and Van der 

Stede 2007, 91) viktigt att mycket tid läggs på att anställa rätt personer till rätt arbetsuppgift 

genom en väl utformad anställningsprocess. Träning bör användas för att hjälpa de anställda 

förstå hur de bör utföra sitt arbete. Nödvändiga resurser i form av till exempel utrustning, så lite 

avbrott i arbetet som möjligt och annan hjälp behövs för att säkerställa så att de motiverade och 

kvalificerade anställda har en så hög sannolikhet som möjligt att lyckas i sitt arbete.  

 

2.4.4 Cultural controls 

Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 85-86) bygger cultural controls på att de anställda 

kontrollerar varandra genom ömsesidig övervakning där de gruppmedlemmar som skiljer sig 

från gruppens normer och värderingar utsätts för ett grupptryck. Cultural controls motverkar alla 

tre huvudproblemen genom organisationskultur och därmed genom de olika sätt som 

organisationskultur kan styras. 

 

För att cultural controls ska fungera väl är det enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 91) 

viktigt att medlemmarna i en grupp har emotionella band kopplade till varandra. Vidare måste 

organisationsförändring ske för att organisationskulturen ska ändras till något som är bäst för 

organisationen. 

 

Personnel controls och cultural controls utgör en allt viktigare del av Management control allt 

eftersom organisationer blir plattare och de anställda får större makt att fatta beslut (Lindvall 

2001, 145). Enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 222) är det emellertid väldigt sällsynt med 

fall där endast personnel controls samt cultural controls är tillräckligt för att kontrollera 

organisationen och action controls samt result controls behövs oftast som ett komplement.
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2.5 Organisationskultur och Förändring 

Enligt (Bratton 2007, 413-417) kan organisationskultur kan beskrivas som den norm, de ideal 

samt rutiner vilka finns hos anställda i en organisation och har alltså stor inverkan på beteendet 

hos de anställda. Det finns två huvudsakliga skolor som beskriver organisationskultur. Inom 

management betraktas organisationskultur som en variabel och alltså något som en organisation 

har. Organisationskultur är då något som överförs till nya anställda, som till exempel ett korrekt 

sätt att se på tillvaron. Inom den skola som är kritisk till managementskolan och grundar sig i 

antropologi ses organisationskultur som något organisationen är. Enligt detta kritiska synsätt 

omkonstrueras organisationskulturen hela tiden. 

 

De två olika synsätten skiljer sig så till vida att de i olika utsträckning anser att 

organisationskulturen i en organisation är möjlig att styra. Managementskolan menar att 

organisationskulturen kan skapas genom att de anställda lär sig vad som är brukligt på 

arbetsplatsen. Den skola som är kritisk till managementskolan menar att organisationskulturen 

inte kan skapas eller styras eftersom organisationskulturen är något som organisationen är och 

bland annat uppkommer ur områden utanför organisationen och genom olika meningskapande 

hos de anställda. 

 

Enligt (Alvesson och Sveningsson 2008, 67-74) finns tre olika distinkta uppfattningar om 

huruvida organisationskultur kan styras. En uppfattning innebär att den strategiska ledningen 

med hjälp av tillräckliga färdigheter och resurser kan styra organisationskulturen i en 

organisation. En andra uppfattning innebär att det är ytterst svårt att styra organisationskulturen i 

en organisation på grund av det olika meningskapandet som sker hos de anställda, vilket är svårt 

att förutse. En tredje uppfattning innebär att det är omöjligt att styra organisationskulturen i en 

organisation både på grund av det olika meningskapandet som sker hos de anställda och att 

meningskapandet även uppkommer ur områden utanför organisationen. Denna tredje uppfattning 

kan liknas vid den kritiska skola som beskrivs av (Bratton 2007, 414). 

 

För förändring av organisationskulturen i en organisation beskriver (Alvesson och Sveningsson 

2008, 67-74) två olika metoder. Det första sättet innebär i grova drag att starta upp ett stort 

teknokratiskt projekt vilket innefattar gap-analys, det vill säga att specificera de klyftor som finns 
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mellan den nuvarande organisationskulturen i en organisation och den som ledningen vill uppnå. 

För att sedan implementera den nya organisationskulturen inkluderar de vanligaste 

tillvägagångssätten rekrytering av människor som anammar den organisationskultur som 

eftersträvas samt användandet av utbildning, incitamentsystem och riktad befordran som gagnar 

önskad organisationskultur. Emellertid innehar organisationer generellt sett innehar många 

kulturella skillnader vilket inte fungerar väl tillsammans med ett stort teknokratiskt projekt på 

grund av organisationsmedlemmarnas olika meningsskapande. 

 

Det andra sättet som beskrivs bygger på att centrala personer och grupper ändrar 

organisationskulturen stegvis. Här belyser (Alvesson och Sveningsson 2008, 67-74) viktigheten i 

organisationsmedlemmarnas meningskapande. Man menar att de två synsätten kan kombineras 

och rekommenderar att ledningen till exempel kan ta in ett lokalt initiativ och använda det i ett 

större program eller en förändring som initieras av ledningen vilket i sin tur legitimerar och 

stöder det lokala initiativet. 

 

För att forma organisationskultur och därmed göra det möjligt att använda sig av cultural 

controls kan enligt (Merchant and Van der Stede 2007, 85-90) fem olika sätt användas. 

Uppförandekoder i form av formella dokument vilka kommunicerar det beteende som den 

strategiska ledningen önskar att de anställda ska uppvisa. Gruppbelöningar vilka skiljer sig från 

incitament relaterade till result controls eftersom länken mellan individuell prestation och 

belöning vid result controls är väldigt stor medan kopplingen mellan individuell prestation och 

gruppbelöningar är väldigt liten. Detta gör att gruppbelöningar, istället för att till största delen 

motivera de anställda, fokuserar på ömsesidig övervakning och kommunikation vilken 

säkerställer att alla förstår vad organisationen förväntar sig av dem. I större team är det 

emellertid svårt för enskilda individer att påverka gruppens prestation. Vidare finns även en risk 

för fripassagerare som kan anstränga sig mindre på kollegors bekostnad. Rotation av de anställda 

hjälper till att överföra organisationskultur från en grupp till en annan. I detta fall påverkas även 

de anställda så till vida att de identifierar sig med hela organisationen istället för endast med sin 

subenhet vilket också motverkar att inkompatibla mål och perspektiv skapas inom 

organisationen. Fysiska och sociala arrangemang såsom kontorsmiljö, klädkoder och vokabulär 
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kan också forma organisationskulturen i en organisation. Slutligen är det väldigt viktigt att den 

strategiska ledningen också själva följer den kultur de försöker förmedla till de anställda. 

 

Enligt (Barbara Senior 2006, 173-177) finns det tillfällen då det är för riskfyllt att försöka 

förändra organisationskulturen i en organisation och rekommenderar därför att ledningen tar 

hänsyn till riskerna det innebär att försöka förändra en organisationskultur. Att utvärdera riskerna 

menar man ger ledningen möjlighet att välja mellan att ignorera kulturen, arbeta runt kulturen, 

anpassa kulturen till strategin eller att anpassa strategin till kulturen. Även (Kotter and 

Schlesinger 1979) diskuterar riskerna med att försöka ändra kulturen och belyser fyra stora 

orsaker till varför människor motsätter sig förändringar: De tror att de kommer att förlora 

någonting av värde som resultat av förändringen; de förstår inte förändringen till fullo, de litar 

inte på den som initierar förändringen och kan därmed tro att förändringen kommer att kosta dem 

mer än den ger för dem själva; de har inte samma värderingar som sina managers och anser att 

förändringen kommer att kosta dem mer än det den ger för organisationen eller slutligen att de 

inte tror sig om att kunna anpassa sig till eller klara av de nya krav som infinner sig efter 

förändringen. 
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2.6 Motivation 

Motivation beskrivs av (Bratton 2007, 250) som en kognitiv beslutsprocess vilken påverkar 

uthållighet och riktning för målinriktat beteende och utgör en viktig del av management control 

och management control systems vilka båda påverkar motivationen hos de anställda. Brist på 

motivation är roten till styrproblemet motivational problems. På grund av den stora skillnaden 

mellan olika teorier som behandlar motivation är det viktigt att få en djupare förståelse för 

begreppet motivation. 

 

Enligt (Bratton 2007, 250-260) kan motivationsfaktorer hos en individ vara inneboende eller 

utgöras av yttre påverkan. Inneboende motivationsfaktorer kan exemplifieras som en känsla för 

den egna prestationen, eller den professionella stoltheten som utgörs av känslan av att vara 

delaktig i en organisation som visar ett stort samhällsansvar. Yttre motivationsfaktorer kan 

exemplifieras genom olika belöningar som löneökning eller vinstdelning i form av bonus. De 

olika teorierna som behandlar motivation kan kategoriseras som content theories vilka relaterar 

till inneboende behov och motivationsfaktorer samt process theories vilka relaterar till medvetna 

beslut som leder till en speciell typ av beteende inom arbetet, där motivationsfaktorer bygger på 

en tydlig bild mellan ansträngning och belöning. 

 

Maslows hierarchy of needs tillhör klassificeringen content theories och föreslår att individer har 

en samling inneboende behov där grundläggande behov måste tillgodoses först och mer 

avancerade kan tillgodoses efteråt. De grundläggande behoven innefattar kroppsliga behov, 

trygghet, gemenskap och tillgivenhet medan de avancerade utgörs av uppskattning och 

självförverkligande. 

 

Altderfers ERG theory tillhör klassificeringen content theories och skapades för att liera 

Maslows hierarchy of needs med empiriska studier. Altderfers ERG theory utgörs av de olika 

stegen existens, relationsbehov och individuell psykologisk utveckling. ERG theory är likt 

Maslows hierarchy of needs pyramidformad och men innebär en sammanhängande helhet där 

misslyckade försök att nå nästa steg innebär en frustration som ger upphov till fokusering på 

andra behov.  
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McClellands theory of needs tillhör klassificeringen content theories och innebär att anställda 

motiveras genom att makt-, samhörighets- och prestationsbehov tillgodoses. McClelland menar 

emellertid att olika individer prioriterar behov olika och därmed inte alltid följer trappan från 

botten till toppen som Maslows hierarchy of needs. 

 

Equity theory tillhör klassificeringen process theories och baseras på förhållandet mellan en 

anställds insats och den belöning hon eller han får. Detta förhållande observeras av övriga 

anställda och resulterar i en känsla av rättvisa eller orättvisa. Orättvisa är en obehaglig 

upplevelse och kan därigenom motivera ett förändrat beteende. Incitamentsystem som anses 

orättvist eller prestationsbaserad lön som inte sätts korrekt kan, istället för att motivera de 

anställda, göra dem oengagerade eller till och uppmuntra sabotage. 

 

Expectancy theory bygger också på den länk som uppstår mellan anställdas insats och belöning 

men utgörs av tre olika delar. The effort-performance expectance är individens upplevda 

möjlighet att hennes eller hans insats leder till en specifik nivå av prestation. The performance-

to-outcome expectance är den upplevda möjligheten att ett specifikt beteende eller nivå av 

prestation leder till en specifik belöning. Den tredje delen är hur attraktiv belöningen är. 

Expectancy theory innebär att de anställda medvetet väljer att utföra de handlingar vilka leder till 

den mest attraktiva belöningen. 

 

Goal-setting theory gör antagandet att anställda blir positivt motiverade om de sätter mål för sig 

själva samt får fullvärdig information genom återkoppling om deras prestation. Management by 

objectives är en av de vanligaste tillämpningarna av goal-setting theory. Goal-setting theory 

förutsätter att utmanande mål ger upphov till större prestation än mindre utmanande mål. Den 

förutsätter även att specifika mål ger upphov till större prestation än generella mål som att göra 

sitt bästa samt att en målsättning med återkoppling för hur väl målen uppnåtts ger upphov till 

större prestation än om endast målsättning beslutats. Slutligen förutsätter den även att anställdas 

deltagande vid målsättning ger upphov till högre prestation än utan deltagande. 

 

Användning av olika motivationsteorier kräver enligt (Bratton 2007, 267) i första hand stor 

kännedom om de anställda eftersom de alla har olika inneboende behov, funktioner och 
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samhällskonfigurationer. Belöningsutformning måste säkerställa så att de anställda belönas på ett 

sätt som de uppskattar. 

 

Enligt (Pink 2009, 32) kan motivationsfaktorer som bygger på yttre påverkan användas för att 

motivera anställda som utför rutinmässigt arbete som inte är utmanande och styrs av en 

överordnad. För att motivera anställda som utför mer komplexa arbetsuppgifter, där lösningen på 

problem inte är förutbestämd har yttre påverkan som motivationsfaktor spelat ut sin roll eftersom 

de i många fall till och med kan vara skadliga för organisationen. Även (Kohn 2000) menar att 

yttre påverkan i form av incitament inom arbetsplatsen ger fokus på att få belöningen istället för 

att intressera sig för sina arbetsuppgifter. Incitament på lång sikt ger en lägre motivation bland de 

anställda att fokusera på sina arbetsuppgifter eftersom incitament inte skapar ett långvarigt 

åtagande utan endast tillfälligt påverkar de anställdas beteende. Enligt (Pink 2009, 31) kan yttre 

påverkan släcka den inneboende motivationen, minska prestationen, krossa kreativitet, tränga ut 

gott uppförande, uppmuntra till fusk, genvägar och oetiskt beteende, vara beroendeframkallande 

och främja kortsiktigt tänkande.  

 

För att motivera anställda som utför mer komplexa arbetsuppgifter anser (Pink 2009, 32) att 

motivation måste ske genom inneboende motivationsfaktorer i form av autonomi, personligt 

mästerskap och syfte. Det är emellertid viktigt att en grundnivå av yttre påverkan existerar i form 

av tillräckliga och rättvisa löner samt förmåner. Enligt (Kohn 2000) bör arbetsutformning 

anpassas till anställdas ideal, kompetens och förmåga. Ledarskap måste utformas så att 

kunskapsarbetare blir självgående genom arbetstagarinflytande och så att de anställda känner sig 

rättvist behandlade. 

 

Enligt (Bratton 2007, 267) innebär autonomi att de anställda ges kontroll över hur de organiserar 

sitt arbete. De får själva välja vilka arbetsuppgifter de arbetar med samt när och hur de utför 

dem. De får även välja vilka de vill arbeta med. Även sociologiska aspekter måste beaktas i form 

hur mycket kontroll anställda har över de produkter och tjänster som de producerar eller 

tillhandahåller samt hur deras arbete organiseras. 
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Förändringen till ett större arbetstagarinflytande menar (Lindvall 2001, 143-144) innebär att de 

anställda får direkt tillgång till den information de behöver för att utföra sitt jobb och att gå ifrån 

ett synsätt där information inväntas till ett utbyte och sökande efter information. Eventuella 

sekretessproblem som arbetstagarinflytandet och därmed informationsspridningen ger upphov till 

anses ringa jämfört med den kostnad som uppstår om medarbetare inte har tillgång till tillräcklig 

information; ledningen litar på sina medarbetare. Om de anställda inte har tillgång till tillräcklig 

information eller befogenheter att agera sänks deras motivation. Enligt (Bratton 2007, 358) kan 

arbetstagarinflytande beskrivas som till vilken grad underordnade kan påverka organisationen 

och utförandet av sitt arbete. Arbetstagarinflytande anses leda till en högre prestationsförmåga 

för individen, gruppen och organisationen samt snabbare, fler och mer kvalitativa beslut. 

 

Enligt (Pink 2009, 103) bygger användandet av ett syfte för att motivera anställda på människors 

tro om att arbete bör vara mer än endast ett sätt att tjäna pengar. Genom detta kan 

organisationens mål anpassas till de anställdas önskan att göra någonting gott och meningsfullt. 

Personligt mästerskap uppnås genom det nöje som vi upplever genom att arbeta med det vi 

känner passion för och kan ses när någon är fokuserad på en uppgift och i en sinnesförfattning 

där greppet om tidsuppfattning försvinner. För att uppnå personligt mästerskap måste tillräckligt 

många arbetsuppgifter vara lagom utmanande för att väcka lusten till att slutföra dem och nå 

tillfredställelse. De anställda måste ha viljan att växa och lära sig nya saker samt inställningen att 

intelligens är något som kan tränas. Från organisationens sida krävs dessutom utrymme och 

frihet för att följa sin passion inom arbetet. På liknande sätt menar (Blumberg and Pringle 1982) 

att prestationen hos en anställd även beror av de möjligheter som ges till den anställde. 

  

23 
 



 

2.7 Grupper och Team 

Grupper och team utgör en väldigt viktig faktor för hur väl arbete kan genomföras av anställda 

på en arbetsplats. Enligt (Bratton 2007, 299-301) kan en grupp beskrivas som bestående av två 

eller flera individer med ömsesidiga mål samt en medvetenhet om individernas specifika identitet 

i gruppen. Vidare menar man att en grupp kan vara formell eller informell, där formella grupper 

är skapade för att angripa en specifik uppgift medan informella grupper framkommer genom 

social interaktion mellan de anställda och alltså inte behöver skapas av chefer. 

 

Arbetsteam beskrivs som en speciell grupp med ett antal positiva kännetecken såsom samarbete, 

ömsesidigt stöd och en delad beslutsprocess där flera team-medlemmar är delaktiga. Vidare 

menas att arbetsteam klassificeras i enlighet med var i organisationen de verkar eller vad deras 

uppgifter inriktas mot. Self-managed work teams2 beskrivs som en grupp anställda vilka själva 

ansvarar för att administrera och utföra tekniska arbetsuppgifter vilka resulterar i en produkt eller 

tjänst. Skillnaden mellan arbetsteam och Self-managed work teams utgörs av nivån av ömsesidigt 

beroende och ansvarstagande. Det ömsesidiga beroendet inom ett Self-managed work team 

beskrivs som mycket högt och ansvarstagandet fokuserar i större grad på hela gruppen istället för 

individuella gruppmedlemmar. Ytterligare ett kännetecken som beskrivs för Self-managed work 

teams är den långa livslängden de innehar. 

 

Gruppdynamik handlar om människors beteende i en grupp och kan enligt (Bratton 2007, 302-

303) beskrivas genom flera huvudelement. Gruppkontext innefattar de faktorer vilka påverkar 

arbetsteamet och inkluderar organisationsdesign, arbetsutformning, management control samt 

organisationella resurser. En grupp utgör en del av en större struktur i form av en organisation. 

Gruppstruktur består i hur gruppmedlemmar relaterar och interagerar med varandra. En grupp 

med få medlemmar har starka kopplingar mellan de olika medlemmarna medan en större grupp 

kräver fler formella regler och standarder för att fungera. En större grupp blir emellertid mer 

stabil då den klarar av bortfall av gruppmedlemmar bättre än en liten grupp. Det är väldigt viktigt 

för en grupp att roller är klart definierade eftersom det annars kan uppstå konflikter. 

 

                                                 
2 Också känt som Self-Directed work teams 
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Begreppet grupprocesser innefattar hur grupper kontinuerligt konstrueras, medlemmarnas 

handlingar, kommunikation och beslutsfattande. En femstegs modell diskuteras av (Bratton 

2007, 305). Först formas gruppen, genom att nya medlemmar samlas och arbetsuppgifter utförs 

av många olika personer. Sen antar gruppmedlemmar olika roller vilket är en turbulent fas med 

många konflikter. Därefter följer en normerande fas där gruppsammanhållningen ökar, gruppens 

mål blir tydligare och olika åsikter accepteras. Prestationsfasen är den högst presterande fasen 

och inleds då gruppmedlemmar uppskattas för sina specifika egenskaper och färdigheter. Den 

sista fasen, upplösningsfasen, inleds då gamla gruppmedlemmar byts ut mot nya eller gruppen 

överges. Emellertid har modellen kritiserats; man menar att femstegmodellen inte alltid är 

korrekt och att en grupps livscykel därför också kan se annorlunda ut. 

 

Gruppresultat inkluderar enligt (Bratton 2007, 308-309) gruppens prestation gällande 

arbetsuppgifter, beslutsfattande och konflikter. Det argumenteras för att grupper med stor 

sammanhållning och normer som samstämmer med organisationens organisationsmål visar hög 

prestation när det gäller utförandet av arbetsuppgifter. En synergieffekt uppstår till exempel vid 

beslutsfattande, i form av att gruppen tar bättre gemensamma beslut än gruppens medlemmar 

skulle gjort individuellt. Vidare är det viktigt att arbetsuppgifter som ges till en grupp måste 

utföras på en horisontell nivå. Man menar även att en viss nivå av konflikt inom gruppen kan 

bidra till att gruppen presterar bättre. Enligt (Jean 1997) är det emellertid stor skillnad mellan 

olika typer av konflikter. Man menar att konflikter som uppstår med avseende på arbete och 

uppgifter är positivt för organisationen på grund av kvalitén på idéer och innovationer som den 

leder till, medan relations- och processkonflikter är mycket negativt för en grupp då det gör 

gruppen mindre effektiv. 

 

En grupps normer är enligt (Bratton 2007, 306) gruppens delade mönster och beteende som 

relaterar till arbetsuppgifter, attityder och kommunikation. Enligt (Feldman 1984) utvecklar 

gruppens medlemmar endast normer gällande beteenden som är viktiga för de flesta av gruppens 

medlemmar och normerna ger bland annat därför en distinkt bild av gruppens identitet. Gruppens 

medlemmar prioriterar alltså inte de normer som endast är viktiga för en minoritet av gruppen. 

När en grupps normer är starka skapas hög sammanhållning i gruppen. 
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En grupp med hög sammanhållning, menar emellertid (Bratton 2007, 307), riskerar att falla offer 

för grupptänkande där irrationella beslut kan fattas. Enligt (Janis 1971) uppstår grupptänkande ur 

gruppmedlemmars strävan efter att nå konsensus i alla viktiga frågor. Motivation till att vara 

mindre kritiska mot ledares och kollegors idéer för att minska konflikter uppstår, vilket leder till 

irrationella och omoraliska beslut. Vidare menar (Janis 1971) också att grupptänkande inte 

endast uppstår i extrema sammanhang som vid beslutsfattande organ i regeringar, utan också i 

andra grupper som fattar beslut. 

 

Enligt (Bratton 2007, 307-308) utgör även grupplärande en aspekt inom grupper vilket innebär 

att de anställda ges ett större inflytande, vilket i sin tur leder till att de anställda lär sig ny 

kunskap och tekniskt kunnande för att leva upp till de nya krav som arbetstagarinflytandet 

innebär. Även (Janis 1971) menar att de moderna organisationerna fungerar genom grupplärande 

och att om grupperna inte är lärande så kan inte organisationen vara lärande. Man menar att 

grupplärande mål innebär att arbetsteamet kan utvecklas och lära sig mer än alla individer i 

arbetsteamet skulle kunnat göra individuellt. 

 

En fara med team-ideologin menar (Sinclair 1992) är att den bidrar till att arbetsteam används till 

uppgifter som inte lämpar sig för teamarbete. Vidare menas även att arbete i team kan inverka 

stressande på individen och förmågan att lösa problem kan minska. Emellertid menar (Sinclair 

1992) också att om arbetsteam ges mer passande uppgifter kan de vara produktiva om det finns 

ett starkt ledarskap.  
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2.8 Teoretisk Referensram 

Det finns många aspekter som påverkar hur väl de anställda arbetar för att uppfylla 

organisationsmålen inom ett företag. Management control systems används som ramverk för att 

utforska hur de anställda påverkas av de olika sätt som de styrs i sitt arbete. Management control 

är den process genom vilken vi säkerställer att alla anställda inom organisationen utför vad som 

är bäst för organisationen. Vidare är management control beteendeorienterad och skulle därför 

inte behövas ifall vi alltid kunde lita på att alla anställda alltid gjorde vad som är bäst för 

organisationen. 

 

Olika hinder existerar till varför inte anställda kan göra vad som är bäst för organisationen. De 

hinder som kartläggs i studien utgörs av att de anställda inte vet vad som förväntas av dem, att 

anställda inte kan utföra det som förväntas av dem på grund av personliga begränsningar samt att 

anställd, på grund av bristande motivation, medvetet väljer att inte utföra det som personen i 

fråga vet förväntas av henne eller honom. Motivation är en kognitiv beslutsprocess vilken 

påverkar uthållighet samt riktning för målinriktat beteende och kan bedömas i form av kvalitet 

samt resultat. De olika teorierna som behandlar motivation kategoriseras som Content theories 

vilka relaterar till inneboende behov och motivationsfaktorer eller Process theories vilka 

relaterar till medvetna beslut som leder till en speciell typ av beteende inom arbetet, där 

motivationsfaktorer bygger på en tydlig bild mellan ansträngning samt belöning och därmed yttre 

påverkan. 

 

För att motivera anställda som utför mer komplexa arbetsuppgifter har, enligt nutida forskning, 

motivationsfaktorer som bygger på yttre påverkan spelat ut sin roll. Anställda som utför mer 

komplexa arbetsuppgifter måste istället motiveras genom inneboende motivationsfaktorer i form 

av till exempel autonomi, personligt mästerskap och ett ”högre syfte”. 

 

För att adressera de tre hoten inom management control diskuteras två huvudsakliga verktyg: 

Control problem avoidance och management control systems. Control problem avoidance består 

problem på något sätt undviks genom till exempel införandet av automatiska system. 

Management control systems består i result controls, action controls, personnel controls samt 

cultural controls och innebär att anställdas beteende på olika sätt styrs. I många fall är det bättre 
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att undvika problem genom control problem avoidance istället för att använda management 

control systems. Nutida trender pekar mot att grupper blir målstyrda genom result controls där 

dessa, inom ramar för företagets strategi, ansvarar för och planerar sitt arbete vilket också 

innebär att personnel controls och cultural controls blir allt viktigare. 

 

Studien fokuserar på de områden som anses kunna ha mycket stor påverkan på hur väl de 

anställda lyckas göra vad som är bäst för organisationen. Eftersom cultural controls blir allt 

viktigare är det intressant hur väl det går att styra en organisationskultur. Flera olika synsätt 

existerar när det gäller möjligheten för den strategiska ledningen att förändra 

organisationskulturen i en organisation. Dessa synsätt sträcker sig från att det är möjligt att styra 

organisationskulturen i en organisation till att det är väldigt svårt och även omöjligt. Förändring 

av organisationskulturen i en organisation anses därmed riskfyllt. Att utvärdera riskerna ger 

ledningen möjlighet att välja mellan att ignorera kulturen, arbeta runt kulturen, anpassa kulturen 

till strategin eller att anpassa strategin till kulturen. 

 

Slutligen utförs kunskapsarbete oftast inom team, därför utgör också gruppteori en väldigt viktig 

del av studien. Det är väldigt viktigt för en grupp att roller är klart definierade eftersom det 

annars kan uppstå konflikter. Vidare är det också viktigt att arbetsuppgifter som ges till en grupp 

utförs på en horisontell nivå. Konflikter inom en grupp kan vara positivt om de uppstår med 

avseende på arbete och uppgifter. Relations- och processkonflikter är emellertid mycket negativt 

för en grupp då det gör gruppen mindre effektiv. 

 

Den process som skapandet och nedbrytandet av en grupp innebär består av olika faser där 

prestationsfasen är den högst presterande fasen och inleds då gruppmedlemmar uppskattas för 

sina specifika egenskaper och färdigheter. Det är väldigt viktigt att arbetsteam hålls stabila för att 

kunna utnyttja prestationsfasen till fullo. 
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3 Empiri 

3.1 Den Studerade Organisationen 

Organisationen som undersökts är uppdelad i olika affärsenheter vilka reflekterar organisationens 

olika produkter och tjänster. Organisationens affärsenheter arbetar inom utveckling, innovation 

och som leverantörer. Dessa affärsenheter är finansiella ansvarsenheter vilka kan klassificeras 

som resultatenheter då de ansvarar för lönsam tillväxt och resultat. (Bolagsstyrningsrapport 

2008) Det anses att cultural controls är en viktig påverkande kraft för att kontrollera beteendet 

hos de anställda. Kulturstyrningen används för att alla medarbetare ska följa de regler som finns, 

för hur kommunikation bör ombesörjas, hur var och när beslut fattas, att nå uppsatta mål och 

strävan efter effektivitet. Företagsledningen kommunicerar den organisationskultur som 

eftersträvas till de anställda. (Bolagsstyrningsrapport 2008) 

 

Inom organisationen består varje enhet av minst en enhetschef, projektledare och flera grupper 

vilka arbetar med olika produkter genom ramverket Scrum (Observationer 2010). Enligt 

(Schwaber and Beedle 2008) är Scrum ett ramverk för projektledning av projekt inom 

mjukvaruutvecklingsbranschen. Inom ramverket finns tre olika roller. Ett Scrum team ansvarar 

för att leverera produkten. De innehar tvärfunktionell kompetens, är självorganiserande och utför 

själva arbetet för mjukvaruutvecklingen. En Scrum master tillser så att Scrum används och 

skyddar Scrum teamet från störande influenser men är inte Scrum teamets ledare eftersom Scrum 

teamet är självorganiserande. En product owner driver produktens utveckling och tillser så att 

Scrum teamet arbetar med rätt saker ur ett affärsperspektiv. Scrum-arbetet utförs i iterationer och 

innefattar åtaganden från Scrum teamet, det vill säga Scrum teamet själva definierar vad de åtar 

sig att färdigställa under nästkommande iteration, vilket kan motsvara en tidsperiod av två till 

fyra veckor. 

 

Ett specifikt styrsystem används för att bestämma långsiktiga och kortsiktiga mål för de 

anställda. Systemet innebär att ett möte hålls mellan den anställde och dennes närmaste chef för 

att bestämma nästa års individuella mål eller följa upp de tidigare bestämda målen. 

(Observationer 2010)  
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3.2 Seminarium 

Medverkan skedde vid ett seminarium för kommunikation vid gränsöverskridande kultur som 

hade till syfte att främja och hjälpa de anställda att kommunicera och förstå varandra bättre. 

Deltagarna vid seminariet utgjordes av en mindre grupp chefer från Europa samt en större grupp 

kinesiska kunskapsarbetare. 

 

Den första delen av seminariet utgjordes av att kommunicera vilka ideal som chefer från Europa 

respektive de kinesiska kunskapsarbetarna ansåg viktigast. Inför detta moment separerades 

gruppen till två olika grupperna baserade på olika kultur. 

 

Ideal presenterade av chefer från Europa var 

• Öppenhet och uppriktighet 

• Initiativtagande 

• Kurage 

• Resultatorientering 

 

Ideal presenterade av kinesiska kunskapsarbetare var 

• Förtroende (”Xin Ren”) 

• Respekt (”Zun Zhong”) 

• Arbetsamhet (”Qin Fen”) 

• Ödmjukhet (”Qian Xu”) 

 

Nästa del utgjordes av diskussion i mindre blandade grupper om varför de kinesiska 

kunskapsarbetarna fann det svårt att följa vissa av de ideal som de europeiska cheferna ansåg 

viktigast. Orsaken till detta ansågs av de kinesiska kunskapsarbetarna vara att de är rädda för att 

göra misstag i det offentliga, vilket leder till att de endast talar om de är helt säkra på sin sak 

samt begränsar sig till välkända ämnen. Vidare vill de inte visa upp sig eller på annat sätt skilja 

sig från gruppen, de är konflikträdda och har lärt sig från att de var unga att alltid lyssna och 

hålla med. De presenterade idealen skiljer sig väldigt mycket mellan de två olika kulturerna och 

detta diskuteras i avsnitt 4 Analys och Tolkning. 
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3.3 Kunskapsarbetares Perspektiv 

Tre kunskapsarbetare har intervjuats djupare för studien. Intervjuerna varade en timma vardera 

och man diskuterade frågorna som presenteras i Bilaga A Underlag för Intervju av 

Kunskapsarbetare. Intervjuer spelades in i de fall respondenten gav samtycke. Vidare 

informerades respondenten om att dennes åsikter endast presenteras anonymt. Samtliga 

respondenter arbetar i den operativa kärnan inom Scrum team vilka beskrivs i avsnitt 3.1 Den 

Studerade Organisationen. 

 

3.3.1 Respondent Ett 

Respondent Ett ansåg sig ha god kunskap om vad som förväntades av denne och kände sig 

motiverad av strukturerat arbete där arbetsuppgifterna var tydligt definierade. Anledningen till 

detta var att det då fanns en möjlighet att planera för hur tiden skulle användas. 

 

Det som hindrade respondenten i arbetet var till största delen beroendet till andra enheter inom 

organisationen. Respondenten menade att det som upptar största delen av arbetstiden är problem 

med den befintliga plattform som användes inom utvecklingen av den egna produkten samt 

otillräckligheter i den tekniska arbetsmiljö som respondenten begagnar sig av. Vidare ansåg 

respondenten att den största anledningen till att kollegor inte kunde göra framsteg vid vissa 

tillfällen var på grund av flaskhalsar som orsakades av beroendet till andra enheter inom 

organisationen. Ytterligare en anledning till problem ansågs vara en hög rotation av team-

medlemmar där svårighet i kommunikation utgjorde ett hinder i och med att de olika team-

medlemmarna inte kände varandra tillräckligt bra. 

 

Respondenten kände sig mindre motiverad då arbetsuppgifter inte var anpassade efter dennes 

kunnande och intresse. Ett yttre tryck på prestation vid tillfällen då respondenten inte har tillgång 

till information eller tidigare kunskap i ämnet sänkte också motivationen. Det är vikigt för 

respondenten att förstå sina arbetsuppgifter fullkomligt för att känna sig motiverad. 

Respondenten kände sig motiverad genom möjligheten att själv inom sitt arbetsteam välja vilka 

arbetsuppgifter som denne vill arbeta med. 
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Styrsystemet som organisationen använder sig av ansågs av respondenten som användbart 

eftersom chefen annars i vanliga fall inte hade tid över till motsvarande kommunikation på andra 

sätt. Respondenten efterfrågade emellertid tydligare återkoppling än den som presenterades 

genom det nuvarande systemet. 

 

Respondenten har inga svårigheter att informera sin chef eller projektledare om generella 

problem som uppstår på arbetsplatsen. Den risk det innebär för projektet att respondenten tvingas 

jobba övertid kommuniceras emellertid inte av respondenten till projektledare eller chef. 

Anledningen till detta är att respondenten antar att om projektledaren får sådan information tror 

att respondentens kompetens är otillräcklig eller att arbetsteamets kompetens är låg. Den största 

anledningen till övertidsarbete anser respondenten vara en felaktig tidsestimering i arbetsteamets 

planeringsfas vilket grundar sig i att arbetsteamet inte vet hur svår eller enkel en arbetsuppgift är. 

 

Respondenten tar sig tid att införa förbättringar när dessa framkommer under det dagliga arbetets 

gång. Respondenten känner också ansvar för sin produkt genom sitt arbetsteam och mot kunder. 

Vidare anser respondenten att en bra metod för att komma fram till nya idéer är att diskutera i 

grupp. 

 

Om respondenten inte håller med om något som dennes chef anser antar respondenten att chefen 

tänker på en ”högre nivå” och därför antagligen vet bättre. Följden av detta är att respondenten 

först tar sig tid att tänka igenom vad chefen anser för att sedan förmedla sin åsikt om den 

fortfarande inte stämmer överens med chefens. 

 

Respondenten anser sig inte komma på några större problem relaterade till beslut som enligt 

denne borde fattas inom arbetsteamet men fattas utanför arbetsteamet och anser alltså att 

arbetsteamet har makt nog att fatta de beslut de behöver. Inom arbetsteamet menar respondenten 

emellertid att det arbete som görs av den tekniske ledaren i arbetsteamet, vilket resulterar i en 

teknisk rapport, hindrar de övriga medlemmarna i arbetsteamet att påverka beslut i frågor som 

arbetsteamet skulle vilja påverka. 
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Enligt respondenten är den största anledningen till att problem inte kommuniceras till 

projektledare eller chef att arbetsteamet anser sig själva kunna lösa problemen. 

 

3.3.2 Respondent Två 

Respondent två tycker sig ha god kunskap av som förväntas av denne i sitt arbete och i 

organisationen och beskriver utförligt sina olika arbetsuppgifter samt hur de tidigare relaterar till 

de nuvarande. 

 

Det som hindrar respondenten i arbetet är menar denne, relaterar alltid till sådant som inte är 

kopplat till den egna produkten och exemplifieras med respondentens tekniska arbetsmiljö samt 

supportorganisationer. Istället för att arbeta med produkten upptas det mesta av respondentens tid 

med att kommunicera och invänta svar från övriga enheter inom organisationen. Respondenten 

anser sig inte kommunicera med andra arbetsteam inom den egna avdelningen i någon större 

utsträckning och anser därför inte detta vara något större problem. Inom arbetsteamet anser 

respondenten emellertid att problem lätt uppstår eftersom alla team-medlemmar inte känner 

varandra väl och därmed inte kan kommunicera effektivt. 

 

Respondentens motivation sjunker då denne måste vänta på att andra ska slutföra sina 

arbetsuppgifter för att respondenten ska kunna fortsätta med sina. Dåligt betalt utgör också en 

motivationssänkande faktor hos respondenten. En ytterligare viktig faktor är bristen på utrymme 

att växa i. Respondenten menar att många tar sig för mycket utrymme. När det gäller projekt för 

framtagning av nya och mindre produkter finns det emellertid större möjligheter att utvecklas. 

Det som motiverar respondenten mest är när denne lyckas lösa svåra problem eller lyckas hjälpa 

kunder så att de blir nöjda. 

 

Anledningen till att vissa anställda inte arbetar med sina arbetsuppgifter under vissa delar av 

dagen antar respondenten bero på att det inte är möjligt att koncentrera sig till hundra procent 

under hela dagen men menar att det är olika från person till person och att vissa är mer 

intresserade av Internet än av sina arbetsuppgifter. 
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Styrsystemet som organisationen använder sig av ansågs av respondenten som ”inte tillräckligt 

flexibelt” och att metoden som används inte reflekterar alla element som utgör anställdas bidrag 

till organisationen. Respondenten anser emellertid att det är motiverande att få feedback om 

uppnådda mål samt att diskutera nya mål med sin chef. 

 

Respondenten anser sig inte ha några svårigheter i att kommunicera problem som uppstår till 

chef eller projektledare. Respondenten anser att denne själv bör försöka hitta sätt att inte behöva 

arbeta övertid. När respondenten måste jobba övertid kommunicerar denne emellertid inte detta 

till sin projektledare eftersom respondenten anser att projektledaren då kan anta att respondenten 

inte har tillräcklig kompetens och inte passar för sin arbetsuppgift.  

 

Respondenten anser att det är väldigt viktigt att hjälpa andra men menar att många anställda inte 

vill hjälpa medarbetare i andra arbetsteam. Anledning till detta anses vara att de redan genomfört 

sin planering och därmed endast har tid att arbeta med sina egna arbetsuppgifter för att hinna bli 

klara med sina åtaganden för det egna arbetsteamet. Respondenten anser sig utvecklas till att bli 

mer initiativrik och ansvarskännande av arbetsprestationen. 

 

Respondenten anser att dennes chef har stor kunskap och säger inte emot vad chefen säger så 

länge som respondenten inte är väldigt säker på sin sak. Om respondenten känner sig osäker 

tänker den över chefens åsikt noga innan denne svarar. Vid större möten talar respondenten 

ogärna eftersom denne känner sig osäker på sin språkliga förmåga då många möten hålls på 

engelska. Om gruppen som medverkar vid mötet är känd har respondenten emellertid inga 

svårigheter att yttra sina åsikter. 

 

Respondenten anser att beslut som fattas utanför arbetsteamet endast är sådana som bör fattas 

utanför arbetsteamet och anser att arbetsteamet har tillräcklig befogenhet att bestämma över de 

beslut som de behöver bestämma över. Emellertid menar respondenten att en förbättring vore 

ifall samtliga av arbetsteamets medlemmar undersökte nya funktioner istället för att en enskild 

teknisk expert gjorde det jobbet eftersom den tekniska experten, om än medlem i arbetsteamet, 

fråntar arbetsteamet en del av dess självbestämmande. 
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Den största anledningen till att respondenten inte upplyser sin chef eller projektledare om 

problem är att denne inte tror att projektledaren eller chefen kan hitta en enkel lösning på 

problemen. Vidare är respondenten osäker på om andra också anser dessa problem som just 

problem och också vill att de ska lösas. 

 

3.3.3 Respondent Tre 

Respondent tre anser sig ha god kunskap om vad som förväntas av denne i sitt dagliga arbete och 

inom organisationen. Respondenten anser att de svåraste arbetsuppgifterna är de som ingen inom 

arbetsteamet har kunskap om. Vidare menar respondenten att hinder finns i form av 

kommunikation med andra arbetsteam samt inom det egna arbetsteamet. Det som till största 

utsträckning hindrar respondenten från att prestera är att denne blir avbruten i sitt arbete, måste 

delta i möten som inte intresserar respondenten samt även måste vänta på andra för att kunna 

fortsätta sitt arbete. Vidare understryker respondenten problemen med instabilitet i arbetsteamet 

när dess medlemmar byts ut. 

 

Respondenten anser att anledningen till att kollegor ibland inte arbetar med sina arbetsuppgifter 

är att de blir trötta av blockerande problem där de som vet lösningen på problemen inte har tid att 

hjälpa till och är upptagna med annat. Andra orsaker tror respondenten kan vara oinspirerande 

arbetsuppgifter eller att vissa helt enkelt är lata. 

 

Styrsystemet som organisationen använder sig av anser inte respondenten vara användbart i 

någon större utsträckning. Respondenten menar att chefen inte intresserar sig för karriären hos 

respondenten utan istället fokuserar på vad denne åstadkommit för sitt arbetsteam. Respondenten 

anser att involvering i måldiskussion med sin chef endast utgör nytta genom att prestation då kan 

mätas och inte endast utgöras av chefens omdöme. I övrigt känns det inte motiverande. Istället 

menar respondenten att denne redan är motiverad att utföra sina arbetsuppgifter och att 

måldiskussionen endast säkerställer att respondenten senare blir rättvist behandlad. Det som 

skulle motivera respondenten mest vore att ges möjligheten att växa i sitt arbete. 
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Respondenten ser inga problem med att informera sin chef eller projektledare vid generella 

problem. Respondenten ser inte heller några större problem med att informera sin projektledare 

om att mycket övertid krävs för att klara av arbetsbördan men menar samtidigt att det inte är 

meningsfullt eftersom tidsplaner redan är uppsatta och att det därmed inte skulle göra någon 

skillnad för arbetsbördan. 

 

Respondenten tar sig tid att införa förbättringar när sådana är möjliga och menar att mer tid 

skulle motivera denne att vara mer innovativ. Detta eftersom den nuvarande arbetsbördan inte 

tillåter tid för annat än de arbetsuppgifter som arbetsteamet åtagit sig. Vidare anser sig 

respondenten redan vara ansvarsfull i sitt arbete. 

 

Om respondentens åsikter inte stämmer överens med chefens försöker respondenten diskutera 

problemet för att nå fram till en lösning. Respondenten uppvisar samma beteende under möten 

om någon presenterar något som respondenten inte håller med om. 

 

Respondenten anser att arbetsteamet idag har befogenheten att fatta de beslut som arbetsteamet 

vill fatta. Respondenten har dåliga erfarenheter från tidigare år men menar att det nu är mycket 

bättre. 

 

Den största anledningen till att respondenten inte upplyser sin chef eller projektledare om 

problem är att respondenten inte tror att problemen tillhör dem och är deras att lösa eller att de 

inte kan göra något. 
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3.4 Mellanchefers Perspektiv 

Två mellanchefer har intervjuats djupare för studien. Intervjuerna varade en timma vardera och 

man diskuterade de frågor som presenteras i Bilaga A Underlag för Intervju av 

Kunskapsarbetare. Intervjuer spelades in i de fall respondenten gav samtycke. Vidare 

informerades respondenten om att dennes åsikter endast presenteras anonymt. Samtliga 

respondenter arbetar i den hierarkiska auktoriteten och har alltså till uppgift att administrera sin 

ansvarsenhet samt att rapportera prestation och resultat till sina egna chefer. 

3.4.1 Respondent Fyra 

Respondent Fyra är enhetschef och anser att det största problemet i den nuvarande 

arbetssituationen för de olika teamen i enheten är den förändring av arbetssätt som pågår. I 

respondentens enhet sker en övergång från ett tidigare arbetssätt eller process för forskning och 

utveckling till Scrum3. Respondenten menar att de anställda alltid kommer att motsätta sig 

förändring och att det krävs en väldigt klar bild av målet för att förändringen ska fungera väl. På 

grund av denna förändring menar respondenten att anställda kan uppleva viss förvirring samt 

vilsenhet och att de inte vet vad som egentligen gäller vilket har en inverkan på produktiviteten i 

enheten.  

 

Inom enheten används, enligt respondenten, inga enhetsspecifika verktyg men väl ett antal 

globala verktyg för att styra de anställda. Generella riktlinjer och regler för hur anställda ska bete 

sig inom organisationen skrivs under av anställda när de anställs. Dessa riktlinjer säkerställer att 

anställda inte gör någonting som är skadligt för organisationen. Ett styrsystem som följer upp 

och sätter mål för anställdas individuella prestation i samverkan mellan chef och anställd 

används. 

 

Målet för användandet av det globala system som respondenten begagnar är att förmedla vad 

som förväntas till de anställda, efterfråga prestation i samråd med de anställda och sedan följa 

upp åtaganden genom att resultatet kontrolleras. Vidare används systemet för att hjälpa de 

anställda att komma vidare i sin karriär samt ge support så de får vad de behöver för att 

                                                 
3 Se avsnitt 3.1 Den Studerade Organisationen 
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utvecklas. Systemet används även för att motivera de anställda att följa organisationens 

kärnvärden. 

 

Enhetsmöten används för att sprida information om vad som pågår i organisationen och vad som 

förväntas av de anställda. Vidare kommuniceras även möjliga positioner inom organisationen till 

de anställda. Respondenten understryker även vikten av informell kommunikation och att 

ledarskap ges till de individer vilka uppvisar ett korrekt och önskat beteende. 

Enligt respondenten undviks en del problem genom att speciella forum bestämmer vissa delar av 

teknisk karaktär. Vidare behandlas även risker som kommuniceras från teamen. 

Respondenten menar att teamen uppmuntras till att fatta de beslut som ingår i teamens 

tillämpningsområden men att de även har vägar att gå för att kommunicera problem och risker. 

Beslut som inte kan tas inom teamen är sådana som påverkar andra team. Dessa beslut kan ändå 

tas ifall det finns en tillräckligt bra kommunikationskanal mellan teamen för att beslutet ska 

kunna fattas. Vidare kan inte beslut som innefattar inköp tas av teamen. Utifrån de anställdas 

arbetsbeskrivning finns det ingenting som hindrar teamen från att bli mer involverade i beslut 

men respondenten menar att det är svårt att dra en tydlig linje mellan vilka beslut som bör tas 

inom teamen och vilka som bör eskaleras. 

 

Respondenten förklarar att enheten innefattar många olika team och anställda. Inom enheten 

uppmuntras kommunikation mellan teamen och menar att det också behövs på grund av 

produkternas natur. Olika team-medlemmar är välkomna att närvara vid andra teams 

morgonmöten. Respondenten menar att stabilitet är viktigt för teamen men att enheten för 

tillfället genomgår en snabb expansionsfas vilket gör att team slits isär och byggs upp på nytt. 

Respondenten försöker minimera den rotation mellan teamen som uppstår på grund av 

expansionen. 

 

Rotation mellan teamen används inte för att sprida bra värden och normer, istället sammanställs 

de värden som bra team uppvisar och kommuniceras till andra team. Det finns planer för att i 

framtiden införa en strategi där rotation mellan teamen används för att bygga kompetens. 
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3.4.2 Respondent Fem 

Respondent Fem är enhetschef och anser att det är väldigt viktigt med aktiv kommunikation. 

Aktiv kommunikation beskriver respondenten som att anställda måste ta ansvar för att motparten 

vid kommunikation har emottagit budskapet och att även svarar den anställde. Inom teamen finns 

ibland en tendens till att förlita sig på envägsmejl där problemen som kommunicerats inte följs 

upp vilket inverkar negativt på resultatet. 

 

Vidare menar respondenten att teamen måste leverera i tid och med solid kvalitet, så till vida att 

kunden är nöjd och organisationen inte ådrar sig en onödigt stor underhållskostnad för vad som 

levererats till en kund. Vanligen levererar teamen i tid men det som levereras är inte alltid det 

som var överenskommet från början. Respondenten menar att teamen måste upplysa sin 

omgivning när det finns en större risk så att rätt person har möjligheten att omprioritera och 

eventuellt minska omfattningen av arbetet. 

 

Respondenten använder ett styrsystem där chef och anställda fastställer årets mål, hur den 

anställde bör agera, vilka specifika uppgifter som ska genomföras samt följer upp tidigare mål. 

Systemet förtydligar för den anställde vad dennes chef förväntar sig av henne eller honom. 

Vidare används även systemet för att kommunicera de beteenden och kärnvärden som 

eftersträvas hos alla anställda inom organisationen. Den anställde och dennes chef diskuterar hur 

den anställde beter dig, var den anställde befinner sig, hur den anställde interagerar med sin 

omgivning och vilket träning som behövs för att den anställde ska växa. Senare följs 

diskussionerna upp och man belyser huruvida den anställde har uppvisat beteenden som kan 

kopplas till något av organisationens kärnvärden eller kanske avvikit från dessa. Systemet anses 

hjälpa de anställda att utvecklas och gå vidare i sin karriär. Respondenten tror att de anställda ser 

systemet som en möjlighet att se vad deras chef förväntar sig av dem samt att få ett betyg på sin 

prestation. 

 

Enligt respondenten finns två stycken övergripande dokument med regler och förordningar som 

varje enskild anställd skriver under vid anställning. I dokumenten beskrivs tydligt vad som inte 

får göras, och om anställda bryter mot dessa regler kan vederbörande bli avstängd. Vidare finns 
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även ett rollramverk där de olika rollernas ansvar inom organisationen definieras. 

 

Organisationen gör en affärsmässig bedömning angående ifall vissa arbetsåtaganden kan utföras 

utanför organisationen. Automatisering används inom organisationen dels för att spara tid men 

dels också för att automatiseringen också ger möjlighet till en formell spårbarhet bakåt i tiden. 

Respondenten understryker viktigheten i detta då det alltid finns en osäkerhetsfaktor när 

människor istället för datorer gör saker. 

På respondentens avdelning finns ingen formell strategi för kommunikation mellan teamen. 

Istället utförs kommunikationen ad hoc. Projektledare är emellertid ansvariga för att team ska 

kunna kommunicera med varandra. 

Enligt respondenten finns en ambition att team ska kunna arbete tillsammans i minst sex 

månader innan teamet upplöses. I verkligheten är team stabila under väldigt olika långa perioder 

på respondentens avdelning. Vissa team hålls samman i upp till tolv månader medan vissa 

omstruktureras redan efter två månader. Det finns ingen strategi som går ut på att rotera teamen 

för att sprida kultur. 

Respondenten menar teamen inte har möjligheten att ta affärsmässiga beslut. Vidare kan teamen 

inte heller ta beslut och genomföra inköp. Teamen kan emellertid fatta de tekniska beslut som 

ligger inom kravspecifikationen. 
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4 Analys 
I det här avsnittet analyseras och tolkas resultatet från den empiriska studien. De olika delarna 

från det empiriska materialet klassificeras och förklaras utifrån den utarbetade teoretiska 

referensramen från avsnitt 2.8 Teoretisk Referensram. Genom en växelverkan mellan induktiv 

och deduktiv slutledning utforskas kontinuerligt den globala förståelsen. Resultatet av denna 

process sammanställs och presenteras sedan i avsnitt 5 Slutsats. 

4.1 Styrproblem 

4.1.1 Lack of Direction 

De anställda inom organisationen kan anses ha god kunskap om vad som är bäst för 

organisationen. En stor del av den tiden som avsätts för enhetsmöten används för att 

kommunicera hur de anställda bör utföra sitt arbete och samtliga respondenter anser att de har 

god eller mycket god kunskap om vad som förväntas av dem. På grund av den kunskap som de 

anställda innehar om organisationens strategi och mål kan det inte anses att lack of direction 

utgör en anledning till att management control systems behövs. 

4.1.2 Personal Limitations 

Framförallt existerar två hinder i de anställdas arbete vilket kan kopplas till styrproblemet 

personal limitations. Det första hindret är en brist på information från andra enheter inom 

organisationen. Detta innebär en blockering i många fall då de anställda ofta måste vänta lång tid 

på att de som har relevant information kan förmedla den. Ytterligare ett hinder består i en brist på 

kunskap som krävs för att klara sina arbetsuppgifter. De anställda måste arbeta mycket övertid 

och i vissa fall lyckas de ändå inte leverera det som de från början åtagit sig att leverera. De 

arbetsuppgifter som anses svårast är de där ingen inom det egna teamet har tillräcklig kunskap 

inom området. 

 

Inom personal limitations går det alltså att identifiera två hinder till varför de anställda kan 

komma att misslyckas göra det som organisationen vill att de ska göra och vi kan därmed se ett 

behov av att använda management control systems för att lösa problemen. Detta diskuteras 

vidare i avsnitt 4.3 Management Control Systems. 
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4.1.3 Motivation 

Resultatet för undersökningen angående motivation inom organisationen kan delas upp i de 

faktorer som framkommit som motiverande för de anställda samt mindre motiverande, se nedan. 

Dessa diskuteras därefter utifrån tidigare presenterande motivationsteorier. 

 

Motiverande  

• Möjligheten att själv välja arbetsuppgifter att arbeta med 

• Att lyckas lösa svåra problem 

• Att lyckas hjälpa kunder så att de blir nöjda 

• Strukturerat arbete där arbetsuppgifter är tydligt definierade eftersom det då är möjligt att 

planera hur tiden bör användas 

• Att få feedback om uppnådda mål samt att diskutera nya mål med sin chef 

• Möjlighet att växa i sitt arbete 

 

Mindre motiverande 

• Att arbetsuppgifter inte är anpassade efter kunnande och intresse 

• Att arbetsuppgifterna inte går att förstå 

• Yttre tryck på prestation vid tillfällen då det inte finns tillgång till information eller 

tidigare kunskap inom ämnet 

•  Att vänta på att andra ska slutföra sina arbetsuppgifter för att kunna fortsätta med de 

egna arbetsuppgifterna 

• Låg lön 

• Bristen på utrymme att växa i då övriga anställda tar sig för mycket utrymme 

• Blockerande problem där de som vet lösningen på problemen är upptagna med annat och 

inte har tid att hjälpa till 

 

Att lyckas lösa svåra problem eller lyckas hjälpa kunder så att de blir nöjda samt möjlighet att 

växa i sitt arbete kan kopplas till inneboende motivationsfaktorer från Maslows hierarchy of 

needs där vi kan se de avancerade behoven i form av uppskattning och självförverkligande. Vi 

kan även koppla dessa motivationsfaktorer till McClellands theory of needs i form av 
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prestationsbehov. Ur de data som insamlats kan vi emellertid inte utläsa huruvida de avancerade 

behoven existerar till följd av att de grundläggande behoven redan tillgodosetts i enlighet med 

Maslows hierarchy of needs och därmed om de olika behoven prioriteras olika av de anställde i 

enlighet med McClellands theory of needs. Vidare kan vi inte heller se kopplingar till Altderfers 

ERG Theory. Även om det är möjligt att frustration för icke uppnådda behov varit orsaken till de 

presenterade motivationsfaktorerna är det ingenting vi kan bevisa. Det vi emellertid tydligt kan 

se är att det finns en stark koppling till inneboende motivationsfaktorer hos de anställda. 

 

Att få feedback om uppnådda mål samt att diskutera nya mål med sin chef som motiverande 

faktor kan kopplas till yttre motivationsfaktorer genom Goal-setting theory, där anställda blir 

positivt motiverade om de är delaktiga i att sätta målen samt får återkoppling om sin prestation. 

 

Möjlighet att växa i sitt arbete kan som vi tidigare sett härledas till den inre motivationsfaktorn 

självförverkligande, men denna möjlighet kan även ses som en belöning i form av befordran och 

därmed en yttre motivationsfaktor. Om belöningen att ges utrymme att växa i ställs i relation till 

vad anställda anser mindre motiverande; bristen på utvecklingsmöjligheter då övriga anställda tar 

sig för mycket utrymme, kan vi se kopplingar till Equity Theory. Att de anställda innehar en 

känsla av att rättvisa och orättvisa är förenat med yttre påverkan. Det är därför riskfyllt att 

använda sig av till exempel incitamentsystem då dessa kan anses orättvisa och därmed, istället 

för att motivera de anställda, kan göra dem oengagerade eller till och med uppmuntra till 

sabotage. 

 

Vidare gällande yttre motivationsfaktorer kan vi emellertid inte se fler kopplingar ur de data som 

insamlats. Ingen av de motiverande faktorer som de anställda angett, förutom utrymme att växa i, 

kan vara direkt kopplade till yttre belöning. Därmed kan vi inte se att anställda specifikt väljer att 

utföra de handlingar vilka leder till den mest attraktiva belöningen i enlighet med Expectancy 

Theory. Genom sambandet mellan vad som motiverar de anställda, Goal-setting theory samt de 

anställdas relation till Equity Theory finns emellertid en koppling till yttre motivationsfaktorer. 

 

De anställda påvisar alltså kopplingar till både yttre och inre motivationsfaktorer vilket bör anses 

rimligt då man tidigare sett att flera teorier påvisar detta. För organisationen innebär detta att det 
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är möjligt för chefer och projektledare att använda både yttre och inre motivationsfaktorer i sitt 

arbete. 

 

I teoriavsnittet har vi emellertid visat på hur motivation genom yttre påverkan, vid det komplexa 

arbete som de anställda i undersökningen utför, kan vara rent skadligt för organisationen. Vi har 

visat på hur yttre påverkan genom incitament inom arbetsplatsen ger fokus på att få belöningen 

istället för intresse för arbetsuppgifterna. Vidare även att yttre påverkan kan släcka den 

inneboende motivationen, minska prestationen, krossa kreativitet, tränga ut gott uppförande, 

uppmuntra till fusk, genvägar och oetiskt beteende, vara beroendeframkallande och främja 

kortsiktigt tänkande. Ingen av de anställda anger högre lön eller övriga belöningar som direkt 

motiverande faktorer för att utföra sina arbetsuppgifter. Emellertid anges alltför låg lön som en 

mindre motiverande faktor och detta visar att det är viktigt att en grundnivå av yttre påverkan 

existerar i form av tillräckliga och rättvisa löner samt förmåner. 

  

De flesta av de motivationsfaktorer som presenteras av de anställda är starkt kopplade till Pinks 

teori om inre motivationsfaktorer. Att man lyfter fram möjligheten att själv välja arbetsuppgifter 

att arbeta med och att kunna planera för hur tiden bör användas som något positivt innebär att de 

anställda motiveras av autonomi. Möjlighet att växa i sitt arbete och att lyckas lösa svåra 

problem anses också stimulerande, vilket innebär att de anställda motiveras av att uppnå 

personligt mästerskap. Vidare innebär glädjen i att lyckas hjälpa kunder så att de blir nöjda att de 

anställda motiveras av ett högre syfte. 

 

För att uppnå autonomi krävs ett stort arbetstagarinflytande. Större arbetstagarinflytande innebär 

att de anställda får direkt tillgång till den information de behöver för att utföra sitt jobb. 

Arbetstagarinflytande anses kunna leda till en högre prestationsförmåga samt snabbare, fler och 

mer kvalitativa beslut. Inom den undersökta organisationen anser inte de anställda att det finns 

några större problem relaterade till beslut som borde fattas inom arbetsteamet men fattas utanför 

arbetsteamet och anser alltså därmed att arbetsteamet har makt nog att fatta de beslut de behöver. 

Inom arbetsteamen utgör emellertid rollen ”teknisk ledare” i arbetsteamet ett problem, då de 

övriga medlemmarna i arbetsteamet inte får någon möjlighet att påverka beslut i frågor som de 

skulle vilja påverka. 
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Vidare uppmuntras teamen till att fatta de beslut som ingår i teamens tillämpningsområden men 

har även vägar att gå för att kommunicera problem och risker. Beslut som inte kan tas inom 

teamen är sådana som påverkar andra team. Beslut som innefattar inköp eller affärsmässiga 

beslut kan inte heller tas av teamen. Utifrån de anställdas arbetsbeskrivning finns det ingenting 

som hindrar teamen från att bli mer involverade i beslut. Teamen kan emellertid endast fatta de 

tekniska beslut som ligger inom produktens kravspecifikation. 

 

Även om vi kan se kopplingar till yttre motivationsfaktorer vet vi genom den teoretiska 

referensramen att användandet av dessa kan leda till att arbete endast kommer att utföras och 

slutföras, inte att de anställda växer i sitt arbete och lär sig ny kunskap. En kunskapsarbetare som 

är motiverad av externa motivationsfaktorer vill endast slutföra sin arbetsuppgift på kortast 

möjliga tid vilket kan ha konsekvenser för framtiden i form av att den anställde inte fördjupar sin 

kunskap eller begår misstag. Baserat på de kopplingar till inre motivationsfaktorer som vi kan se 

hos de anställda samt tendensen till kopplingar mot Equity Theory, vilket kan innebära en risk för 

skadligt beteende hos de anställda, anser jag att organisationen bör fokusera på inre 

motivationsfaktorer för att de anställda ska uppnå en högre potential. 
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4.2 Control Problem Avoidance 

I organisationen undviks problem genom centralisering där viktiga beslut av teknisk karaktär 

fattas på en högre nivå i speciella forum. Organisationen undviker även problem genom att en 

affärsmässig bedömning görs för att ta ställning till om vissa arbetsåtaganden kan utföras utanför 

organisationen. Denna bedömning sker emellertid utanför de olika teamens arbete. 

 

Problem förebyggs även genom automatisering. Automatiseringen innebär att tid sparas men 

också att mänskliga problem undviks. Eftersom det alltid finns en osäkerhetsfaktor när 

människor istället för datorer utför arbete möjliggör automatiseringen en formell spårbarhet 

bakåt i tiden. 
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4.3 Management Control Systems 

4.3.1 Result Controls 

Organisationen använder sig av ett styrsystem för att fastställa olika mål tillsammans med de 

anställda samt att följa upp huruvida dessa mål uppnås. Styrsystemet kan därmed anses vara en 

variant av Management by objectives vilket är en tillämpning av Goal-setting theory inom 

organisationen. 

 

För att result controls ska fungera väl och effektivt måste organisationen tydligt kunna avgöra 

vad som är det önskade resultatet inom området som ska kontrolleras samt också mäta resultatet 

korrekt och effektivt. Organisationen använder sig av ramverket Scrum och vi kan därmed se att 

rollen Product Owner har möjlighet att tillgodose dessa två kriterier. Från insamlad data kan vi 

emellertid inte visa hur väl detta fungerar. Vidare måste även de anställda som blir styrda inneha 

tillräcklig makt att påverka det resultat som de ansvarar för. Som vi diskuterat i föregående 

avsnitt anser de anställda sig ha makt nog att fatta de beslut de behöver. I de olika arbetsteamen 

inom den undersökta organisationen existerar emellertid rollen ”teknisk ledare” som kan utgöra 

ett hinder för de övriga medlemmarna i arbetsteamet när det gäller möjlighet att påverka beslut. 

 

De anställda utför ett komplext arbete vilket talar för att även om arbetet kan mätas är det troligt 

att inte alla delar av det arbete som de anställda utför mäts korrekt och effektivt. Detta är även 

något som kan härledas från de anställdas åsikt om styrsystemet. Kunskapsarbetarna ansåg att 

styrsystemet kunde göras bättre eller användas bättre då återkoppling i vissa fall inte var 

tillräckligt tydlig och inte reflekterade alla olika element som utgör de anställdas bidrag till 

organisationen. 

 

Personal limitations och motivational problems kan åtgärdas genom att result controls kan 

attrahera högpresterande personer samt uppmuntra redan anställda till att själva utvecklas för att 

nå en så hög belöning som möjligt. Det säkerställer också att de handlingar som utförs också är 

vad som är bäst för organisationen. Kunskapsarbetarna ansåg alla att styrsystemet utgjorde en 

nytta i deras arbetssituation. Det anses motiverande av många anställda att få feedback om 

uppnådda mål samt att diskutera nya mål med sin chef. Även om en av kunskapsarbetarna inte 
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ansåg sig bli motiverad av styrsystemet skedde detta indirekt då kunskapsarbetaren ansåg att 

involvering i måldiskussion med sin chef gjorde nytta genom att prestationen då kunde mätas 

rättvist istället för att endast baserades på chefens personliga omdöme. Generellt ansågs 

styrsystemet användbart och gav utrymme för kommunikation som annars inte blev utförd samt 

motiverande i form av att återkoppling av prestation kunde diskuteras med chefen. 

 

Hos de anställda kan vi därmed se att återkoppling för hur väl målen uppnåtts ger upphov till 

större prestation än om endast målsättning beslutats, samt att anställdas deltagande vid 

målsättning ger upphov till högre prestation än utan deltagande. Från insamlade data kan vi 

emellertid inte visa att utmanande mål ger upphov till större prestation än mindre utmanande mål 

eller att specifika mål ger upphov till större prestation än generella mål hos de anställda. 

 

Genom att se till de faktorer som gör anställda mindre motiverade från avsnitt 4.1.3 Motivation, 

det vill säga att arbetsuppgifterna inte går att förstå samt ett yttre tryck på prestation vid tillfällen 

då det inte finns tillgång till information eller tidigare kunskap inom ämnet, ser vi att 

styrproblemet personal limitations existerar trots användandet av styrsystemet. Styrproblemet 

motivational problems anses av många av de anställda hanteras väl av styrsystemet. Vi kan 

emellertid se många faktorer som leder till minskad motivation hos de anställda i 

avsnitt 4.1.3 Motivation samt att en organisationskultur existerar där det är rimligt att inte 

fokusera på sina arbetsuppgifter hela dagen. Detta visar på att det fortfarande finns utrymme för 

att höja motivationen hos de anställda. 

 

Genom result controls åtgärdas även styrproblemen lack of direction med hjälp av ett 

väldefinierat resultatmål. Styrsystemet som organisationen använder sig av hjälper till att 

förmedla till den anställde vad dennes chef förväntar sig av henne eller honom. På grund av den 

kunskap som de anställda innehar om vad som förväntas av dem, vilket diskuterats i 

avsnitt 4.1.1 Lack of Direction, anses jag att result controls fungerar väl för organisationen i den 

aspekten att styrproblemet lack of direction förhindras. 

 

Jag anser att den nuvarande tillämpningen Goal-setting theory fungerar inom organisationen. 

Syrsystemet innehar emellertid vissa begränsningar i form av att de anställda uppvisar 
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motivational problems samt att personal limitations existerar i relativt stor utsträckning inom 

organisationen. 

 

4.3.2 Action Controls 

Inom organisationen används generella riktlinjer för hur anställda ska bete sig samt hindrar de 

anställda från att begå oönskade handlingar och därmed göra något som är skadligt för 

organisationen. Dessa riktlinjer implementeras på så sätt att varje enskild anställd signerar två 

övergripande styrdokument med regler och förordningar vid anställning. I dokumenten beskrivs 

tydligt vad som är förbjudet, och ordningen upprätthålls genom att anställda blir avstängda om 

de bryter mot reglerna. Detta är en action control i form av beteenderegler vilka administrativt 

hindrar oönskat beteende eftersom de anställda får minskad möjlighet att ta beslut om de 

riktlinjer som organisationen dikterar. 

 

Ansvarsskyldighet innebär att de anställda hålls ansvariga för sina handlingar när riktlinjer för 

önskade och oönskade handlingar har kommunicerats till de anställda. Hos den undersökta 

organisationen har vi inte kunnat se att action controls i form av ansvarsskyldighet kopplat till 

handlingar används. Detta är också rimligt eftersom det arbete som utförs av de anställda är 

komplext och de enskilda handlingarna som måste utföras inte tydligt kan definieras. 

 

Inom teamen som utför arbetet finns emellertid en definierad roll i form av en teknisk ledare. 

Den tekniske ledarens arbetsuppgift består i att producera en teknisk rapport vilken definierar de 

tekniska lösningar som teamet sedan följer. En sådan arbetsroll hindrar de övriga medlemmarna i 

teamet från att påverka beslut i frågor som kunskapsarbetarna i teamen skulle vilja påverka. 

Detta kan liknas vid en administrativ action control eftersom det innebär en minskad möjlighet 

att ta beslut samt en uppdelning och separering av uppgifter. Vidare ger detta arbetssätt en större 

möjlighet till styrning av de anställdas handlingsplaner då en tekniske ledaren även kan anse sig 

inneha tillräcklig kunskap om på vilket sätt handlingar ska utföras för att nå ett önskat resultat. 

 

I undersökningen kan vi inte se att de administrativa beteendereglerna har en negativ inverkan på 

de anställda. Detta kan ha flera orsaker, främst är undersökningen inte heltäckande men orsaken 
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kan även vara att organisationen tydligt kan avgöra vilka handlingar som är skadliga för 

organisationen.   

 

Det är svårt att tillämpa action controls i en komplex miljö eftersom det är svårt att förutse vilka 

handlingar som leder till det bästa resultatet. Då det arbete som utförs är komplext och väldigt 

informationstungt är det rimligt att tänka sig att en teknisk ledare inte alltid kan anses veta vilka 

handlingar som är önskade. Om möjligt bör därför arbetssätt som leder till ökad användning av 

action controls undvikas inom organisationen. 

 

4.3.3 Personnel Control 

Personnel controls bygger på att de anställda kontrollerar och motiverar sig själva och finner 

glädje i att se sig själva göra ett bra jobb, att organisationen gör framsteg och bygger därmed 

bland annat på inre motivation. Det finns ingen uttalad användning av personnel controls inom 

de olika enheterna.  

 

För att personnel controls ska fungera är det viktigt att stor tid läggs på att anställa rätt personer 

till rätt arbetsuppgift genom en väl utformad anställningsprocess. Genom att en av de faktorer 

som gör de anställda mindre motiverade visade sig vara att arbetsuppgifter inte är anpassade efter 

kunnande och intresse, är det troligt att tillräcklig tid inte läggs på att anställa rätt personer. Det 

kan emellertid även tyda på att organisationen historiskt sett inte lagt tillräcklig tid på att anställa 

rätt personer. 

 

Träning bör användas för att hjälpa de anställda förstå hur de bör utföra sitt arbete. Med hjälp av 

styrsystemet som används inom organisationen diskuteras vilken träning som behövs för att den 

anställde ska kunna växa inom organisationen. Genom att se till de faktorer som gör anställda 

mindre motiverade i form av att arbetsuppgifterna inte går att förstå samt ett yttre tryck på 

prestation vid tillfällen då det inte finns tillgång till information eller tidigare kunskap inom 

ämnet ser vi emellertid att den träning som erbjuds inte är tillräcklig för att de anställda. 
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Vidare kan vi genom att se på låg lön som mindre motiverande faktor göra antagandet att den lön 

som organisationen erbjuder inte är tillräcklig för att attrahera den största talangen. Jag anser att 

lönen inte endast måste vara hög nog för att inte göra de anställda mindre motiverade, vilket 

diskuteras i avsnitt 4.1.3 Motivation, den måste också göra det möjligt att anställa rätt personer. 

Vidare anser jag att låg lön i kombination med god miljö inom organisationen till och med kan 

utgöra en risk genom att attrahera lågpresterande personer som inte är intresserade av 

arbetsuppgifterna utan endast av en god och stabil miljö och därmed nöjer sig med en lägre lön. 

 

Personnel controls kan motverka båda de styrproblem som organisationen har i form av 

motivational problems samt personal limitations. Jag anser att organisationen bör göra en 

utredning av vilken lön som krävs för att attrahera den största talangen och därmed ge större 

fokus på att anställda rätt person till rätt arbetsuppgift. Vidare bör den träning som erbjuds inom 

organisationen ses över och ställas i relation till det arbete som utförs av de anställda. Genom 

detta anser jag att det finns en större möjlighet till självövervakning och kunskapsspridning hos 

de anställda. 

 

4.3.4 Cultural Control 

Inom organisationen anses organisationskultur vara en viktig påverkande kraft för att kontrollera 

beteendet hos de anställda. Kulturstyrningen används för att alla medarbetare ska följa de regler 

som finns, till exempel för hur kommunikation bör ombesörjas samt hur, var och när beslut 

fattas. Den används också för att främja önskan att nå uppsatta mål och strävan efter effektivitet. 

Enhetsmöten används för att sprida information om vad som förväntas av de anställda. Detta 

innebär att den organisationskultur som den strategiska ledningen eftersträvar hos de anställda 

kommuniceras i form av presentationer som hålls av en enhetschef. Vidare ges också 

ledarskapspositioner till de anställda vilka uppvisar ett korrekt och önskat beteende. Styrsystemet 

används också för att kommunicera de kärnvärden som eftersträvas inom organisationen och att 

följa upp hur väl de anställda lever upp till dessa värden. 

 

Genom detta ser vi att företagsledningen inom organisationen anser sig kunna ändra 

organisationskulturen hos de anställda. Många författare menar emellertid att det kan vara 
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mycket svårt och även omöjligt att ändra en organisationskultur eftersom organisationskulturen 

bland annat uppkommer ur områden utanför organisationen och genom olika meningskapande 

hos de anställda vilket är svårt att förutse och styra. 

 

Under seminariet för kommunikation vid gränsöverskridande kultur presenterades fyra ideal av 

både ett antal västerländska chefer samt av kinesiska kunskapsarbetare inom organisationen. De 

västerländska cheferna värderade öppenhet och uppriktighet, initiativtagande, kurage samt 

resultatorientering högst. De kinesiska kunskapsarbetarna värderade förtroende,  

respekt, arbetsamhet samt ödmjukhet högst. Den organisationskultur som organisationen 

eftersträvar bygger på de värden vilka presenteras av de västerländska cheferna. 

 

De kinesiska kunskapsarbetarna ansåg att det var svårt att följa ideal som de europeiska cheferna 

ansåg viktigast. Orsaken till detta ansågs av de kinesiska kunskapsarbetarna vara att de är rädda 

för att göra misstag i det offentliga vilket leder till att de endast talar om de är helt säkra på sin 

sak samt begränsar sig till välkända ämnen. Vidare vill de inte visa upp sig eller på annat sätt 

skilja sig från gruppen eftersom de är konflikrädda och har lärt sig från barndomen att alltid 

lyssna och hålla med. 

 

I det dagliga arbetet kan öppenhet och uppriktighet samt kurage exemplifieras genom att teamen 

måste upplysa sin omgivning när det finns en större risk för projektet så att rätt person har 

möjligheten att omprioritera och eventuellt minska omfattningen av arbetet. Generellt sett anser 

de anställda inte att det finns några hinder för att uppvisa öppenhet och uppriktighet samt kurage 

för att kunna kommunicera problem och risker till chefer och projektledare. Emellertid finns ett 

antal olika situationer då de anställda inte uppvisar dessa värden. 

 

De anställda upplyser inte sina chefer eller projektledare om problem om de tror att 

projektledaren eller chefen saknar möjlighet att lösa problemet eller har svårt att hitta en enkel 

lösning på det. De upplyser inte heller sina chefer eller projektledare om problem som de inte är 

helt säkra på om andra också anser dessa problem som relevanta och vill att de ska lösas. 
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De anställda upplyser inte sina chefer eller projektledare om den risk det innebär för projektet att 

medlemmar i teamet tvingas jobba övertid. Anledningen till detta grundar sig i ett antagande att 

projektledaren vid sådan information skulle anta att den anställdes kompetens är otillräcklig, att 

man inte passar för sin arbetsuppgift eller att arbetsteamets kompetens är låg. Ytterligare en 

anledning till att denna information inte kommuniceras av anställda är att de inte anser det 

meningsfullt eftersom tidsplaner redan är uppsatta och att kommunikationen därmed inte skulle 

göra någon skillnad för arbetsbördan. 

 

Många anställda tvekar att ifrågasätta sina chefer eller projektledare, man antar istället att chefen 

tänker på en högre nivå och därför antagligen vet bättre. Följden av detta är att den anställde inte 

säger emot ett påstående från sin chef eller projektledare utan att vara väldigt säker på sin sak, 

och därmed alltid tänker över chefens åsikt noga innan man svarar eller inte svarar alls. 

 

Många anställda talar ogärna vid större möten eftersom de känner sig osäkra på sin språkliga 

förmåga då många möten hålls på engelska. Om gruppen som medverkar vid mötet är känd har 

man emellertid inga svårigheter att yttra sina åsikter. Initiativtagande och resultatorientering 

anses också av många chefer vara viktiga värden. Detta kan exemplifieras genom att anställda 

förväntas ta ansvar för att säkerställa att motparten vid kommunikation har emottagit budskapet 

och även svarar den anställde. 

 

Bland de anställda finns ibland en tendens till att förlita sig på envägsmejl där problemen som 

kommunicerats inte följs upp vilket inverkar negativt på resultatet. Några anställda menar 

emellertid att de är ansvarsfulla i sitt arbete. Vidare tar de anställda initiativ genom att införa 

förbättringar när dessa framkommer under det dagliga arbetets gång. De anställda presenterar 

olika faktorer som främjar initiativförmågan. Vissa anser att mer tid skulle motivera dem att vara 

mer innovativa och andra att de blir mer initiativrika när de diskuterar idéer i grupp. 

 

Istället för att försöka införa en annan organisationskultur anser jag att den som redan existerar 

hos de kinesiska kunskapsarbetarna kan styrkas och erkännas. De anställda bör ges möjlighet att 

själva välja arbetssätt för hur de vill kommunicera, det vill säga i enlighet med den existerande 

organisationskulturen. De värden som hålls högt av de anställda återspeglas i det beteende som 
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uppvisas i de olika situationerna. Det är tydligt att den organisationskultur som organisationen 

eftersträvar och den organisationskultur som existerar skiljer sig mycket åt. Förändring av 

organisationskulturen i en organisation är riskfyllt och det rekommenderas därför att ledningen 

tar hänsyn till möjliga risker. Att utvärdera riskerna ger ledningen möjlighet att välja mellan att 

ignorera kulturen, arbeta runt kulturen, anpassa kulturen till strategin eller att anpassa strategin 

till kulturen. 

 

De västerländska personerna är i minoritet men försöker ändå ändra beteendenormerna hos de 

anställda. En grupps medlemmar utvecklar emellertid endast beteendenormer som är viktiga för 

de flesta av gruppens medlemmar och prioriterar alltså inte de normer som endast är viktiga för 

en minoritet av gruppen. På grund av detta måste cultural controls som används inom 

organisationen anpassas mer till de anställdas nuvarande organisationskultur för att fungera väl. 
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4.4 Grupper och Team 

Det är klart att det är fördelaktigt för kunskapsarbetare att arbeta i team. Emellertid påverkas 

gruppresultatet av hur teamen är organiserad. De anställda anser att den höga rotationen av team-

medlemmar innebär att kommunikationen i teamen försvåras och inte kan ske effektivt eftersom 

de olika team-medlemmarna inte känner varandra tillräckligt bra. Ett exempel på problem som 

uppstår är att en av de anställda ogärna delger sin åsiskt under möten där de övriga deltagarna 

inte är kända eftersom denne känner sig osäker på sin språkliga förmåga. 

 

Även bland de anställdas chefer anses det viktigt med stabila team. Det finns en ambition att ett 

team ska kunna arbete tillsammans i minst sex månader innan teamet bryts ner. I verkligheten är 

team stabila under väldigt olika långa perioder. Vissa team omstruktureras redan efter två 

månader. Vidare menas att en pågående expansionsfas gör att team slits isär och byggs upp på 

nytt även om det görs försök att försöker minimera den rotation mellan team-medlemmar som 

uppstår. 

 

När en grupp uppstår antar gruppmedlemmar olika roller vilket är en turbulent fas med många 

konflikter. Prestationsfasen är den högst presterande fasen och inleds då gruppmedlemmar till 

fullo kan berika gruppen med sina specifika egenskaper och färdigheter. Grupper med stor 

sammanhållning och normer som samstämmer med organisationens organisationsmål visar hög 

prestation när det gäller utförandet av arbetsuppgifter. De anställdas reflektioner och känslor för 

hur deras team byggs och bryts ner i korta perioder berättar tydligt att organisationens nuvarande 

strategi för hur team inom organisationen hanteras inte fungerar optimalt. Eftersom samtliga 

anställda understryker hur kommunikationsproblemen uppkommer när medlemmar byts ut i de 

olika teamen är det troligt att en prestationsfas aldrig uppnås. Ytterligare negativa effekter som 

kan uppstå in en grupp med många relations- och processkonflikter kan vara ett minskat 

grupplärande samt att cultural controls inte fungerar väl eftersom medlemmarna i gruppen inte 

har emotionella band kopplade till varandra. En positiv följd av de instabila grupperna kan anses 

vara att grupptänkande inte blir ett problem. Jag anser emellertid att denna aspekt inte är 

tillräcklig för att motivera den nuvarande strategin för hur ofta arbetsteamen omstruktureras. 
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Arbetsuppgifter som ges till en grupp måste utföras på en horisontell nivå. Inom arbetsteamen 

utförs emellertid allt undersökande arbete av en tekniske ledaren i arbetsteamet. Detta hindrar de 

övriga medlemmarna i arbetsteamet från att påverka beslut i frågor som arbetsteamet skulle vilja 

påverka. Några anställda anser att det vore en förbättring ifall samtliga av arbetsteamets 

medlemmar undersökte nya funktioner istället för att en enskild teknisk expert. Det finns därmed 

en stor anledning att ändra de team vilka använder sig av en teknisk expert och tillse att samtliga 

medlemmar i teamet kan arbeta med och undersöka ny funktionalitet samt nya krav på en 

horisontell nivå. Den kunskap som den tekniske experten innehar skulle istället kunna användas 

som en resurs för att ge support till de olika arbetsteamen. 

 

Samtliga anställda känner sig blockerade eller på annat sätt hindrade i sitt arbete på grund av 

beroenden till andra enheter inom organisationen. Några anställda anser också att ett hinder finns 

i form av kommunikation mellan teamen inom en avdelning. Inom avdelningarna existerar ingen 

formell strategi för kommunikation mellan de olika teamen. En grupp med få medlemmar har 

starka kopplingar mellan de olika medlemmarna medan en större grupp kräver fler formella 

regler och standarder för att fungera. Från de anställdas synpunkter kan vi se att 

kommunikationen inte fungerar optimalt mellan olika enheter eller olika team, dessutom saknas 

strategi för kommunikationen mellan olika team på en avdelning. Eftersom både team och 

enheter som samarbetar kan ses som en stor grupp måste tydliga riktlinjer och formella regler 

utvecklas för kommunikation mellan de olika teamen och enheterna. I de fall de redan existerar 

bör de ses över samt kommuniceras till och implementeras i de olika arbetsteamen. 
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5 Slutsats 
Syftet med studien har varit att undersöka hur anställda inom en västerländsk organisation som 

arbetar med forskning och utveckling i Kina kan nå sin fulla potential och därmed göra vad som 

är bäst för organisationen. Studien har fokuserat på att förstå vad som hindrar de anställda från 

att göra vad som är bäst för organisationen, hur styrning fungerar och används i organisationen 

samt hur de anställda bäst bör styras eller uppmuntras till att göra vad som är bäst för 

organisationen. 

 

För att styra de anställda inom organisationen används främst ett styrsystem vilket är en 

tillämpning av Goal-setting theory. Styrsystemet fungerar väl för kunskapsarbetarna i den 

aspekten att styrproblemet lack of direction förhindras och de anställda inom den undersökta 

organisationen har därför god kunskap om vad som förväntas av dem. Vidare undviks även 

styrproblem genom att tillämpa control problem avoidance i form av automatiseringen vilket 

möjliggör en formell spårbarhet bakåt i tiden och fungerar väl i organisationen. 

 

De anställda hindras emellertid från att göra vad som är bäst för organisationen genom två 

styrproblem: Motivational problems och personal limitations. Med avseende på motivational 

problems ser vi att många anställda inte fokuserar på sina åtaganden hela arbetsdagen vilket leder 

till minskad effektivitet och kvalitet. Inom personal limitations finns en brist på information 

vilket leder till en beroendeställning till andra enheter och därmed blockeringar i arbetet. Vidare 

finns även en brist på kunskap vilket resulterar i både övertidarbete och ofullständiga leveranser 

för de olika arbetsteamen. 

 

För att åtgärda dessa styrproblem måste vi bringa klarhet i hur de anställda bäst bör styras eller 

uppmuntras. Personal limitations och motivational problems kan åtgärdas genom att result 

controls kan attrahera högpresterande personer samt uppmuntra redan anställda till att själva 

utvecklas för att nå en så hög belöning som möjligt. För att result controls ska fungera väl krävs 

emellertid att det arbete som utförs kan mätas korrekt. Även om det komplexa arbete som 

kunskapsarbetarna utför till viss del kan mätas syns inte alla olika element som utgör de 

anställdas bidrag till organisationen. Vidare kan också olika action controls motverka personal 
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limitations och motivational problems men är mycket svåra att tillämpa i en komplex miljö 

eftersom det inte går att förutse vilka handlingar som leder till det bästa resultatet. 

 

Personnel controls motverkar både personal limitations och motivational problems. Personal 

limitations motverkas genom träning, tillgänglighet av nödvändiga resurser och att de anställda 

själva tillser så att alla andra har vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Motivational 

problems förebyggs genom självövervakning vilket kan kopplas till fenomenen egenkontroll, 

inre motivation, etik, tillit och lojalitet. För att personnel controls ska fungera måste mycket tid 

läggas på att anställa rätt personer till rätt arbetsuppgift genom en väl utformad 

anställningsprocess. Inom den undersökta organisationen känner sig emellertid de anställda 

mindre motiverade på grund av att arbetsuppgifter inte är anpassade efter kunnande och intresse 

samt en alltför låg lön. Detta innebär att organisationen inte lagt tillräcklig tid på att anställa rätt 

personer eller inte varit en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. Organisationer måste tillhandahålla 

en tillräcklig grundnivå av yttre påverkan i form av lön för att kunna attrahera rätt personer. En 

utredning av vilken lön som krävs för att attrahera personer med den största talangen bör därmed 

genomföras. 

 

Både personal limitations och motivational problems kan även motverkas genom cultural 

controls där de anställda kontrollerar varandra och utsätter de gruppmedlemmar som skiljer sig 

från gruppens normer och värderingar för ett grupptryck. Detta innebär emellertid att den 

befintliga organisationskulturen måste vara enhetlig och i överensstämmelse med den önskade. 

Den organisationskultur som den undersökta organisationen eftersträvar och den 

organisationskultur som existerar skiljer sig mycket åt. Om organisationer vill använda sig av 

cultural controls, vilket också rekommenderas, måste strategin anpassas mer till kulturen istället 

för att anpassa kulturen till strategin genom att den existerande organisationskulturen hos de 

kinesiska kunskapsarbetarna styrks och erkänns. Anledningen till detta är dels det olika 

meningskapandet hos de anställda vilket är svårt att förutse men också, då västerländska 

personerna är i minoritet, att en grupps medlemmar endast utvecklar beteendenormer som är 

viktiga för de flesta av gruppens medlemmar. Om strategin inte kan anpassas till kulturen 

rekommenderas att mindre tyngd läggs på kulturfrågorna. Istället bör man fokusera på de 
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problem som hindrar kunskapsarbetarna och sänker deras motivation, och därmed lita till den 

synergieffekt som kan uppstå på grund av användandet av Personnel Control. 

 

De anställda påvisar tydliga kopplingar till både yttre och inre motivationsfaktorer. Kopplingen 

till de yttre motivationsfaktorerna syns genom de anställdas relation till equity theory och goal-

setting theory då de anställda känner sig motiverade genom återkoppling till uppnådda mål samt 

att diskutera nya mål med sin chef. Kopplingen till inre motivationsfaktorer syns genom de 

anställdas inställning till autonomi, personligt mästerskap samt ”högre syfte”. Detta innebär att 

chefer och projektledare har möjligheten att välja mellan både yttre och inre motivationsfaktorer 

i sitt arbete. 

 

Användandet av yttre motivationsfaktorer leder emellertid endast till att arbete utförs och 

slutförs. En kunskapsarbetare som är motiverad av externa motivationsfaktorer vill endast 

slutföra sin arbetsuppgift på kortast möjliga tid vilket har konsekvenser för framtiden i form av 

den ”good-enough”- kvalitet som erhålls. Vidare leder användandet av externa 

motivationsfaktorer till att de anställda blir mindre kreativa. De uppmuntras inte till att fördjupa 

sin kunskap och därmed inte till att utvecklas och växa i sitt arbete. Organisationer bör alltså 

fokusera på att motivera de anställda genom inre motivationsfaktorer för att nå en högre potential 

hos de anställda. Styrsystemet som används inom organisationen (och delvis är baserat på yttre 

motivationsfaktorer) bör emellertid behållas då det fungerar väl för att motverka styrproblemet 

lack of direction. 

 

Grupper med stor sammanhållning och normer som samstämmer med organisationens 

organisationsmål visar hög prestation när det gäller utförandet av arbetsuppgifter. Inom den 

undersökta organisationen så byts medlemmarna i de olika teamen ut så ofta att 

kommunikationsproblem uppstår och det är därför även troligt att en prestationsfas aldrig kan 

uppnås. Vidare fungerar inte heller kommunikationen optimalt mellan de olika teamen och 

enheterna. Organisationer måste i första hand prioritera stabila arbetsteam. Team och enheter 

som samarbetar kan ses som en stor grupp och kräver därmed tydliga riktlinjer och att formella 

regler utvecklas. 
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Slutsatserna som dragits i denna studie kan utgöra ett underlag som kan vara viktigt att ha i 

åtanke och ta hänsyn till när ett västerländskt företag med FoU-inriktning etablerar sig i Kina. 

Management control systems, vilket använts för delar av studien, är ett bra ramverk för att 

angripa styrproblem inom en organisation. Emellertid inbegriper management control systems 

väldigt många områden och en svårighet uppstår i att välja de delar som kan anses relevanta för 

det valda fallet. Vidare finns det också många fler aspekter som påverkar de anställda inom en 

organisation, och att förlita sig för mycket på management control systems gör att det är lätt att 

gå miste om dessa andra möjligheter. Management control systems ger en god inkörsport till hur 

en organisation kan styras men är aldrig en universell lösning. 
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Bilaga A Underlag för Intervju av Kunskapsarbetare 

 

• Berätta vad du vet förväntas av dig i ditt arbete och i organisationen. (Lack of direction) 

 

• Vad skulle du säga att du lyckas sämst med? Varför? (motivation, personal limitations) 

 

• Hur stor del av din tid tror du att du arbetar aktivt på jobbet och hur stor del tror du att 

andra arbetar aktivt? (Motivational problems) 

 

• Vad skulle kunna gör dig mindre motiverad att arbeta och göra det du tror är vad som 

förväntas av dig? 

 

• Vilka anledningar finns till att anställda på arbetsplatsen ibland surfar eller chattar istället 

för att arbeta med arbetsuppgifter? Varför är andra inte motiverade? 

 

• Beskriv hur du känner du inför de samtal som innefattas av styrsystemet? 

 

• Vad skulle motivera dig mest? 

 

• Vad hindrar dig oftast från att arbeta mer effektivt? 

 

• Vad är svårast i ditt arbete? (arbetsprocesser, kommunikation, tekniskt kunnande, 

Personal limitations) 

 

• Vad skulle du göra om du plötsligt insåg ett problem? (Öppenhet och uppriktighet) 

Om du har för mycket att göra och måste jobba mycket övertid, vad skulle du göra? 

 

• Om risken inte kommuniceras till chef eller team, vad skulle behövas för att detta skulle 

ske, vad hindrar från att kommunicera problemet? 
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A2 
 

• Vad gör du om du kommer på en förbättring som skulle kunna hjälpa flera i deras arbete? 

(Initiativtagande) 

 Om inget, vad skulle behövas för att förbättringen skulle införas, vad hindrar? 

Vad skulle behövas för att du skulle bli mer innovativ och driva förbättringar? 

 

• Om din chef säger någonting som du inte håller med om, vad gör du då? (Kurage & 

Resultatorientering) 

Vad gör du om någon beskriver någonting som du inte håller med om under ett möte? 

Vad skulle behövas för att du skulle förklara din åsikt? 

 

• Vilka typer av beslut tas inom teamet och vilka saknas? (Empowerment) 

 



 

Bilaga B Underlag för Intervju av Mellanchefer 

 

• What are the current biggest concerns with the work progress of the teams? 

(To slow, to risky, bad communication…) (Lack of direction, Lack of motivation, 

Personal limitations) 

 

• Which applications of different Management Control Systems are used? 

(How are the employees controlled) (Result controls, Action controls, Personnel controls, 

and Cultural controls ) 

 

• What are the different applications planned to address? 

 

• Are any problems avoided? (Activity elimination, put work at external third parties etc; 

Automation, Centralization, centralize important decisions, Risk sharing, sharing the 

risks with external parties) 

 

• What is the strategy for communication between the different teams? 

 

• How long are team members stationary in the same team? Is team rotation used as a 

control? 

 

• What kind of decisions is not made inside the teams? 

 

• What is stopping from more team involvement? 
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