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Sammanfattning:  

Titel: Riskhantering och styrningsaspekter vid tidsrelaterade orderförändringar i företag som 

levererar till projekt 

Författare: Fanny Abelsson & Jessica Danielsson Piazze 

Handledare: Dag Swartling  

Bakgrund: Osäkerhet och risker förekommer ofta i samband med byggprojekt och kan skapa 

problem för flertalet inblandade parter. Det kan exempelvis innebära en orderförändring i 

form av flyttad leveranstid. Då det är viktigt att uppfylla kundens behov i form av korrekt 

leveranstid, kan förseningen innebära att leverantören till byggprojektet måste senarelägga 

leveransen av sina produkter för att tillfredsställa dessa behov. Detta riktar fokus mot 

organisationens interna agerande och flexibilitet hos anställda för att hantera riskerna som 

uppstår. Tillämpning av ekonomisk styrning kan här vara till hjälp för att få anställda att agera 

i organisationens intresse. Genom att i studien även applicera riskhanteringsteori på företag 

som levererar till projekt kan osäkerhet uppmärksammans och beskrivas samt svårigheter 

belysas som skapas mellan berörd personal. 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och delvis kartlägga osäkerhet, med avseende på 

leveranstidpunkt, och hanteringen av denna gällande kundspecifika leveranser hos 

leverantörsföretag med speciellt fokus på interaktionen mellan olika avdelningar.   

Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metodologisk ansats och vill med hjälp av en 

komparativ flerfallstudie se hur två olika företag hanterar osäkerheten som uppstår vid 

kundspecifika leveranser. Intervjuer genomfördes på avdelningar som berörs av tidsrelaterade 

orderförändringar.  

Slutsats: Studien kommer fram till att företag som levererar till projekt utsätts för förutsägbar 

osäkerhet och kan hantera detta på olika sätt beroende på om stort internt fokus ligger på att 

följa regler eller att uppnå kundnöjdhet. Regleruppfyllelse innebär ett förutbestämt svar på hur 

osäkerhet ska hanteras, medan kundfokus innebär att resultatstyrning främjas likaså att 

anställda känner sig motiverade i arbetet. På så sätt interagerar riskhantering och 

styrningsmetoder tillsammans. 

Nyckelord: osäkerhet, risk, hantering, ekonomisk styrning, tidsrelaterade orderförändringar, 

leverans 



 
 

Abstract:  

Title: Risk management and aspects of management control systems in time related order 

changes at companies delivering to projects 

Authors: Fanny Abelsson & Jessica Danielsson Piazze 

Supervisor: Dag Swartling 

Background: Uncertainty and risk are often present during construction projects, which can 

create problems for several parties involved in the process. This could amount to an order 

change in terms of delivery time. When it is of importance to satisfy the needs of the client 

concerning correct delivery time, the delay in a construction project can mean that the 

supplier of the project has to delay its products to achieve customer satisfaction. This draws 

attention towards the organizations internal behavior and flexibility among its employees to 

manage the risks that occurs. To make employees act in a way that is in the organizations best 

interest, management control systems can be used. By applying risk management on 

companies that deliver to a construction project, uncertainty can be acknowledged and 

described as well as highlight the difficulties this can create for employees.  

Aim: The aim of the study is to describe and partly chart uncertainty in regard of delivery 

time, and the management of it concerning customer specific deliveries with special attention 

to the interaction between different departments.  

Methodology: By using a qualitative method the study wants to, with the help of a multiple 

case study, compare how two companies manage uncertainty that occurs during customer 

specific deliveries. This was carried out by interviewing departments concerned with time 

related order changes at both companies.  

Conclusion: The study concludes that companies delivering to projects are exposed to 

predictable uncertainty and can handle this by either focus on following established rules or 

customer satisfaction. Following rules means that there is a predetermined answer on how to 

handle the uncertainty within the company. Customer satisfaction, on the other hand, means 

that results control and making the employees feel motivated is in focus. This means that risk 

management and management control systems are working together to manage uncertainty.  

Keywords: uncertainty, risk management, management control system, time related order 

changes, delivery  
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1. Inledning 
Uppsatsen börjar med en problembakgrund som diskuterar problemen som uppstår inom det 

valda området. Detta leder sedan fram till en problemdiskussion som utmynnar i ett syfte 

samt forskningsfrågor som anses vara relevanta, avgränsning samt kunskapsbidrag. Kapitlet 

avslutas med en disposition av studiens utformning.   

1.1 Problembakgrund 
Byggindustrins produktion bedrivs främst i projektform och präglas av förflyttningar mellan 

olika byggarbetsplatser med både geografiska samt tidsmässiga begränsningar (Oskarsson, 

Aronsson, Ekdahl, 2013). Alla projekt är i sig unika och möter olika okända faktorer, vilket 

innebär att olika risker är vanligt förekommande (Monteiro de Carvalho & Rabechini, 2015). 

Risker innebär att det faktiska utfallet i form av kvalitet och tid skiljer sig från det förväntade 

och kan förekomma i alla aktiviteter, i allt från tillverkning till tjänster (Raj & Sindhu, 2013). 

Osäkerhet och risker
1
 är något som förkommer inom många aspekter i projekt (Jaafari, 2001) 

och är nästan helt oundvikligt (De Meyer, Loch & Pich, 2002).  

Risk och osäkerhet bör inte ses som en enstaka händelse som uppkommer i början av 

projektet, utan något som sker kontinuerligt och ska integreras med hur projektet styrs 

(Jaafari, 2001). Då miljön som projekten verkar i är i konstant förändring bör stor vikt läggas 

på att reflektera över potentiella risker och möjligheter för att på snabbast möjliga sätt kunna 

lösa osäkerheten (Perminova, Gustafsson & Wikström, 2008). Trots den stora förekomsten av 

risker och osäkerhet så är det få som vet hur detta ska hanteras (De Meyer et al., 2002). Ward 

och Chapman (2003) hävdar att det är av stor vikt att förstå varför osäkerhet är viktigt i en 

viss kontext och varför det är mindre viktigt i en annan. De Meyer et al. (2002) menar dock 

att en anledning till misslyckandet av riskhantering härstammar från att det inte särskiljs på de 

olika typer av osäkerhet som förekommer. Att redan i ett tidigt skede kunna identifiera 

osäkerheter innebär att det snabbt och effektivt går att svara på dem när de väl uppstår (Loch, 

Solt & Bailey, 2008).  

Hur oförutsedda faktorer hanteras är kritiskt inom ett nytt projekt (Loch, Solt & Bailey, 2008) 

då förseningar kan innebära en förlust av intäkter för kunden i form av hyresintäkter, 

kontorsplatser och liknande (Assaf & Al-Hejji, 2006). En gemensam nämnare bland 

inblandade parter i ett byggprojekt, och en viktig orsak till förseningar, är orderförändringar 

                                                            
1 Osäkerhet och risk kommer i uppsatsen att användas synonymt  
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(Assaf & Al-Hejji, 2006). Orderförändringar innebär att en order ändras från hur den såg ut 

från början, i exempelvis utförande, antal eller leveranstid. När orderförändringar sker under 

byggprocessens gång är det både kostsamt och irriterande för alla inblandade parter, där både 

ägare, byggarbetare och underleverantörer inkluderas (Doyle, Molnar & Brown, 2008).  

Kostnaderna för orderförändringar har sällan studerats i detalj (Uskonen & Tenhiälä, 2012) 

utan de har räknats till företagets overhead-kostnader (Miller & Vollmann, 1985). Miller och 

Vollmann (1985) menar på att 20-40 procent av ett företags overhead-kostnader kan 

tillskrivas orderförändringar. Uskonen och Tenhiälä (2012) har dock studerat kostnader för 

orderförändringar på närmare håll i ett fallföretag. De kom fram till att olika förändringar 

resulterar i olika kostnader (ibid.). Exempelvis stod sju procent av orderförändringarna i ett 

specifikt företag för hela 50 procent av de totala orderförändringskostnaderna (ibid.). Till 

skillnad från de fall som Aziz (2013) observerar, då försenat material skapar förseningar för 

ett byggprojekt, så var senareläggning av leveransdag från kundens sida det som ändrades 

mest frekvent (Uskonen & Tenhiälä, 2012). Hela 68 procent av alla förändringar påverkade 

denna post, och stod för 35 procent av kostnaderna för orderförändringar (ibid.). Även Cao, 

Yin och Kaku (2010) uppmärksammade detta då de menar att det finns fall då förseningar 

inom byggbranschen påverkar underleverantören och materialet istället måste förvaras på 

annan plats, som exempelvis hos leverantören, för att passa in i byggprocessen. Problematiken 

kan uppkomma då lagring av material på byggplatsen sällan är ett alternativ eftersom det 

oftast måste förvaras utan skydd utomhus och detta kan i sin tur ge upphov till svårigheter på 

bygget, något som innebär att det är av stor vikt att leveranser sker i rätt tid (Oskarsson et al., 

2013).  

1.2 Problemdiskussion  
Likt De Meyer et al. (2002) som identifierar olika osäkerhetstyper som kan uppkomma i ett 

projekt, kan det antas att även andra parter berörs av osäkerhet. Ett exempel på detta kan vara 

de underleverantörer av produkter som i sin tur används för färdigställandet av projekt. Även 

Oskarsson et al. (2013) pekar på detta förhållande då de menar att inblandningen av olika 

yrkesgrupper i byggprocessen kan försvåra planeringen av leveranser. En ändrad leveranstid 

kan i sin tur resultera i en orderförändring i tid för det levererande företaget, något som bland 

annat kan härledas till förseningar på byggarbetsplatsen, och innebär att material inte kan tas 

emot i tid (Cao et al., 2010). Företag som använder sig av make to order i sin tillverkning 

ställs därmed inför problematiken om de ska acceptera en orderändring mitt i 

tillverkningsprocessen även om den är kostsam (Uskonen & Tenhiälä, 2012) för att 
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tillfredsställa byggprojektet de levererar till. Enligt Danese och Romano (2004) anses detta 

vara en viktig del av kundservicen. För att kunna konkurrera med andra företag har det blivit 

av intresse för företag att tillgodose kundens behov samt erbjuda bra leveransservice, vilket 

innebär att kraven på kundanpassning och flexibilitet har ökat (Oskarsson et al., 2013). Att 

endast konkurrera med operationell effektivitet är inte längre tillräckligt då många aktörer har 

tillgång till samma tekniska verktyg vilket innebär att den strategiska positioneringen blir 

viktigare för att få en konkurrensfördel på marknaden (Porter, 1996).  

Stank et al. (1998) hävdar att företag som har målsättningen att skapa en konkurrensfördel 

genom att stå nära sina kunder måste vara mer dynamiska i sin process, så som att förutse nya 

trender och mäta hur väl de uppfyller kundens behov. Abrahamsson och Brege (2004) 

definierar dynamisk effektivitet som hur väl ett företag kan följa med i konkurrenters 

utveckling samtidigt som ett strategiskt utvecklande på hög operationell nivå bibehålls. Detta 

kräver ett samarbete mellan de enheter som fokuserar på operationell effektivitet och de 

enheterna som fokuserar på den strategiska kapaciteten, något som enligt Abrahamsson och 

Brege (2004) prioriterar aktiviteterna marknadsföring och försäljning. När dessa delar arbetar 

tillsammans kan företaget uppnå en dynamisk effektivitet som ger möjlighet till nya och bättre 

positioner på marknaden (Abrahamsson och Brege, 2004). 

Piercy (2007) menar dock att det finns vissa konfliktområden inom en organisation mellan 

marknadsfunktionen, med fokus på försäljning, och produktionsfunktionen. Det kan innebära 

kulturella barriärer och olika förhållningssätt till strategin (Paiva, 2010). Detta kan resultera i 

att säljfunktionen lovar mer än vad produktionsenheten kan hålla (Piercy, 2007). 

Säljfunktionen vill även att det alltid ska finnas varor att leverera, att alla order ska accepteras, 

och att förändringar ska godtas för att möta kundens behov (ibid.). Produktionen arbetar 

däremot med att se till kostnader när det kommer till förändringar, lagerhållning och kapacitet 

(ibid.). Konflikter uppstår mellan dessa enheter på grund av de olika synsätten som finns 

mellan dem, och hur produkter och kunder ska behandlas (ibid.). En ökad integration mellan 

konfliktdrabbade områden, så som säljfunktionen och produktionsfunktionen, är en viktig del 

av lösningen (Paiva, 2010). 

För att kunna hantera olika intressenters krav inom en organisation har ekonomisk styrning 

blivit allt mer central (Parment, 2010). Ekonomistyrningens utformning har förändrats över 

tiden (ibid.). Tidigare förespråkades räknemetoder som gav tydliga och klara 

rekommendationer för hur organisationen skulle styras (ibid.). På senare tid har dock detta 



4 
 

förhållningssätt ändrats och ekonomistyrningen är inte längre en enskild variabel utan måste 

sättas in i ett sammanhang (Parment, 2010). Förändringar i marknad och omvärld blir en 

central del i styrningsutformandet (ibid.). Där köparens marknad råder måste organisationen, 

för att vara konkurrenskraftig, utforma en strategi som främjar kundens behov och intresse 

(ibid.).  

Sammanfattningsvis är det därmed av stor vikt att i en make to order industri uppfylla 

kundens behov i form av korrekt leveranstid (Yang & Fung, 2014; Soepenberg, Land & 

Gaalman, 2012). Detta riktar ett fokus mot organisationers interna agerande, med en ökad 

användning av styrningsmetoder (Janke, Mahlendorf & Weber, 2014) vid hanteringen av risk 

och oförutsägbara händelser (Pernot & Roodhooft, 2014). Flexibilitet hos anställda förutsätts 

för att hantera de risker som förekommer i en osäker omvärld (Chang, 2012) men då 

avdelningar kan ha olika syn på vad som är viktigt kan konfliktområden uppkomma i vissa 

situationer (Piercy, 2007) exempelvis gällande hantering av en risk. För ett företag som 

levererar till projekt kan risk i detta sammanhang ta sig uttryck i att leveranser måste försenas 

om problem uppstått på byggarbetsplatsen. Detta resulterar då i en orderförändring för det 

levererande företaget, som därmed måste hantera detta på ett effektivt sätt. Genom att i 

studien applicera riskhanteringen på företag som levererar till projekt kan osäkerhet 

uppmärksammans och beskrivas samt belysa vilka svårigheter detta skapar mellan berörd 

personal. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva och delvis kartlägga osäkerhet, med avseende på 

leveranstidpunkt, och hanteringen av denna gällande kundspecifika leveranser hos 

leverantörsföretag med speciellt fokus på interaktionen mellan olika avdelningar.   

1.4 Forskningsfrågor 
För att underlätta uppfyllandet av syftet utgår studien från följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser osäkerhetshanteringen ut vid orderförändringar i företag med kundspecifika 

leveranser? 

2. Hur upplevs detta fungera för anställda på olika avdelningar? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till två fallföretag som levererar till större projekt inom byggbranschen. 

Uppsatsen har valt att rikta fokus internt inom företag för att kartlägga osäkerhetshanteringen 

av orderförändringar och har därmed valt bort kundperspektivet. Kundperspektivet valdes 
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bort eftersom det inte ansågs nödvändigt för att uppfylla studiens syfte. Studien begränsar sig 

därmed till att fokusera på intressenter inom företag och inte yttre intressenter.  

1.6 Kunskapsbidrag  

Studien riktar sig till företag som kan påverkas av osäkerhet hos de projekt de levererar till, 

något som resulterar i orderförändringar relaterade till tid. Det finns flertalet studier gjorda på 

området som behandlar osäkerhet hos projektet i sig. Jaafari (2006) menar att osäkerhet kan 

variera från att knappt vara märkbar till att förekomma i projektets alla delar och De Meyer et 

al. (2002) har identifierat fyra osäkerhetstyper som risk i projekt kan klassificeras inom. 

Abbott (2005) hävdar att planering och den omvärld projekt agerar i orsakar osäkerhet och 

Ward och Chapman (2003) menar att vid projektosäkerhet bör källan till risker 

uppmärksammas för att kunna hantera dess uppkomst. Då dessa författare syftar till 

projektosäkerhet är osäkerhet hos de företag som levererar till projekt mindre utforskat. 

Denna studie ämnar därmed beskriva osäkerhet som uppkommer vid orderförändringar 

relaterade till tid för dessa levererande företag. Uskonen och Tenhiälä (2012) kom i sin studie 

fram till ett antal råd behjälpliga för företag som kan minska orderförändringars uppkomst 

inom organisationen samt dess kostnader, men hanterar inte hur osäkerheten som skapar 

orderförändringar kan hanteras av anställda som berörs av dem. Studien kommer därmed även 

att bidra till att se hur den interna hanteringen av osäkerhet hos anställda i dessa företag ser ut 

samt hur detta påverkar synen på osäkerhet. Uppsatsen kommer därmed att påvisa en 

intressant synvinkel på osäkerhet och hanteringen av denna hos andra intressenter än enbart 

projektet i sig. 
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1.7 Disposition  

 

 

 

 

 

• I metodkapitlet förklaras hur undersökningen gått till samt vilka perspektiv, 
metoder och empirisk data som använts. Dessa val diskuteras även i 
närmare detalj för att motivera varför vi gjort just dessa val.  

Kapitel 2 - Metod  

• Detta kapitel tar upp den använda teorin som behandlar två stora områden; 
riskhantering och ekonomisk styrning. Riskhanteringen bygger främst på 
De Meyer, Loch och Pich (2002) kategorisering av osäkerhetsteorier, med 
inslag av andra författare, medan ekonomisk styrning utgår från Merchant 
och Van der Stedes (2002) ramverk med stöd av andra författare insatta i 
varje område.  

Kapitel 3 - Teoretisk referensram  

• Empirikapitlet redogör för insamlad data från två företag som levererar till 
byggprojekt. Den insamlade datan är i form av intervjuer med ansvariga för 
aktuella enheter.  

Kapitel 4 - Empiri 

• Kapitlet börjar med att analysera vilken osäkerhetstyp de båda företagen 
kan kategoriseras som. Efter detta analyseras företagen var för sig efter den 
teoretiska uppställning som gjorts i kapitel 3, och avslutas med en 
gemensam sammanställning.  

Kapitel 5 - Analys  

• Slutsatsen svarar sedan på syftet och forskningsfrågorna som ställdes upp i 
kapitel 1 och redogör för studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag på 
framtida forskning.  

Kapitel 6 - Slutsats  

• Källförteckningen redogör för alla källor som använts under studiens gång.   

Kapitel 7 - Källförteckning 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver i närmare detalj studiens utförande. Kapitlet innehåller en beskrivning 

av valda forskningsstrategier samt en beskrivning av insamlad empiri och teori. Dessa 

motiveras och förklaras så att läsaren kan bedöma kvaliteten på studien.   

2.1 Undersökningsstrategi 
Då studien undersöker rådande förhållanden utifrån medarbetarnas perspektiv så har en 

kvalitativ forskningsstrategi använts. En kvalitativ metod ger större möjlighet till djupare 

förståelse av ett socialt fenomen än vad en kvantitativ ansats skulle ge (Silverman, 2013). En 

kvalitativ ansats används även då studien vill belysa och förstå deltagarnas uppfattningar i en 

specifik kontext (Bryman & Bell, 2005), något som ansågs lämpligt i detta fall. Generellt sett 

genererar dessutom en kvalitativ studie fylligare information i en specifik kontext, till skillnad 

från en kvantitativ ansats (ibid.).  

Den kvalitativa forskningsstrategin kännetecknas av en induktiv syn på förhållandet mellan 

forskning och teori, till skillnad från en kvantitativ strategi som kännetecknas av en deduktiv 

syn. Det induktiva angreppssättet ser teorin som resultatet av forskning där generaliserbara 

slutsatser kan genereras utifrån observationer och med det ligga till grund för ny teori. En 

deduktiv syn testar istället teorins validitet utifrån empiriska insamlingar (Bryman & Bell, 

2005). Trots att en kvalitativ strategi ofta utgår från en induktiv ansats menar Bryman och 

Bell (2011) att det fortfarande finns spår av deduktiva metoder. Huruvida denna studie har ett 

induktivt eller deduktivt angreppssätt kan diskuteras. I studien samlas först data in i form av 

intervjuer och analyseras sedan utifrån teorier inom riskhantering och ekonomisk styrning. 

Detta skulle innebära ett induktivt angreppssätt. Dock drivs uppsatsen av teoretiskt drivna 

frågor då studiens syfte och de frågor som ligger till grund för intervjuguiden är baserade på 

teori som samlats in innan intervjuerna utförts. Detta innebär att studien inte kan klassas som 

varken rent induktiv eller deduktiv, utan kan anses vara en blandning av de båda.  

2.2 Undersökningsmetod  
Inom forskningen används bland annat intervjuer för att samla in data (Bryman & Bell, 2005), 

vilket också används i denna studie och beskrivs mer utförligt under avsnitt 2.5. Den 

insamlade kunskapen går sedan att uppfatta och tolka på olika sätt (Arbnor & Bjerke, 1994). 

För att uppfylla studiens syfte måste först anställdas subjektiva uppfattningar av verkligheten 

förstås samt hur synen på rutiner vid orderförändringar ser ut på olika avdelningar, vilket kan 

vara oförenligt med ett naturvetenskapligt synsätt, något som mer kan förknippas med 

mätbara resultat (ibid.). Därmed ansågs interpretativism med dess syfte att tolka och förstå 
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(Arbnor & Bjerke, 2010) vara ett lämpligt synsätt till studien. Interpretativism innebär att 

samhällsvetenskapens studieobjekt i form av institutioner och människor skiljer sig från 

naturvetenskapliga studieobjekt samt att samhällsvetenskapen bör fokusera på en social 

handlings subjektiva innebörd (Bryman & Bell, 2005).  

2.3 Undersökningsdesign  
Undersökningsdesignen kan beskrivas som en vägledande struktur för insamling och analys 

av data där klargöranden inkluderas om hur stor vikt som läggs på delar av 

forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005). Den design som ansågs bäst lämpad för studien 

var en fallstudie, och närmare bestämt en flerfallsstudie då studien undersöker industriföretag 

som levererar kundspecifika produkter. Innan valet av en flerfallstudie förklaras närmare 

måste studiens definition av ett fall klargöras då detta kan tolkas på olika sätt. Fallet kan 

antingen rikta sig till organisationen som drabbas av en orderförändring av sina produkter som 

i sin tur påverkar leveranstiden, eller till projektet vars leveranser drabbas av förseningen. 

Frågan som ställs är därmed om det är företaget i sig eller leveranserna som bör klassas som 

fall. Utgångspunkten i studien är att se projektet som mottar leveransen som effekten bakom 

det som i sin tur skapar händelser i form av en orderförändring för ett företag. Dessa händelser 

analyseras sedan internt inom organisationen. På så sätt definieras ett fall i studien som det 

levererande företaget av projektspecifika produkter.  

Valet föll på en fallstudie då denna strävar efter att belysa unika drag i speciella fall (Bryman 

& Bell, 2005) något som kan anses lämplig då studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ 

ansats och strävar efter att förstå intervjupersoners uppfattningar i en kontext. Studien är ett 

exempel på en komparativ flerfallstudie, då den ämnar studera två företags likheter och 

skillnader (ibid.). I studien genomförs en jämförelse mellan två företag samt två respektive tre 

avdelningar på de olika företagen. Detta kan ses som ett berikande inslag i studien då den 

komparativa designen innebär att en bättre förståelse fås av en viss social företeelse än om 

enbart ett fall studeras (Bryman & Bell, 2005). Flerfallstudien underlättar även 

teoriutvecklingen då olika resultat kan berika reflektioner (ibid.). Samma intervjufrågor 

ställdes till intervjupersonerna, vilket innebär att i princip identiska metoder användes för att 

studera de olika fallen på de två företagen, vilket också kännetecknar en flerfallstudie (ibid.).  

Analysnivån i studien ligger på funktionsnivå, vilket innebär att fokus ligger på specifika 

kategorier av anställda i företagen (Bryman & Bell, 2005). Genom att samla in data från 

motsvarande avdelningar i de olika fallföretagen skapas underlag för analysen, eftersom 
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analyser av flera fall underlättas av att jämförbara begrepp och undersökningsunderlag 

används (Denk, 2012). 

2.4 Empiriskt urval  

För att kunna beskriva och öka förståelsen för denna kvalitativa studie på ett så bra sätt som 

möjligt valdes ett fåtal organisationer för att möjliggöra fördjupning istället för en ytlig 

undersökning av fler organisationer. Detta i enlighet med Justesen och Mik-Meyers (2011) 

förklaring av en kvalitativ undersökning som ofta beskriver ett fenomen i sin kontext och där 

materialet sedan tolkas och syftar till att bidra till ökad förståelse av fenomenet.  

I studien tillämpades bekvämlighetsurval vilket underlättade studiens genomförande vid val 

av organisationer då den bidrog till att spara tid. Urvalet var baserat på tillgänglighet, vilket 

kännetecknar just bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011) och var till fördel för denna 

studie eftersom det kan vara svårt att få tag på respondenter som är villiga att hjälpa till med 

arbetet som en studie kräver (ibid.). Den första organisationen (Företag A) blev aktuell att 

tillfråga då den var belägen någorlunda nära geografiskt samt ansågs lämplig utifrån studiens 

syfte. Att välja organisationer eller avdelningar utifrån dess relevans till studiens syfte 

kännetecknar ett ändamålsenligt urval (ibid.) varför studien även har inslag av denna 

urvalsmetod. 

På Företag A valdes tre avdelningar att studeras utifrån studiens syfte, i enlighet med ett 

ändamålsenligt urval (Bryman & Bell, 2011). Lämpliga kandidater till studien ansågs vara de 

som berördes av orderförändringar. Kontakt togs med lämpliga intervjukandidater på varje 

avdelning med hjälp av en tidigare upprättad kontakt i organisationen.  

En chef på Företag A hade en kontakt på ett annat företag (Företag B) som ansågs relevant 

utifrån studiens syfte och fick därför bli studiens andra fallföretag. Detta innebär att inslag av 

snöbollseffekten förekom vid valet av detta företag, eftersom en initial kontaktperson lett till 

vidare kontakter (Bryman & Bell, 2011). Vidare användes även ett ändamålsenligt urval, 

eftersom företaget ansågs relevant i förhållande till studiens syfte (ibid.) då det likt det första 

företaget också tillverkar och levererar kundspecifika produkter. Detta ansågs kunna bidra till 

en givande jämförande analys av problematiken i fråga. 

Den ändamålsenliga urvalsmetoden kan försvåra en studies möjligheter till ett representativt 

urval samt generalisering till en population, eftersom det inte är slumpässigt urval (Bryman & 
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Bell, 2011). Resultaten från en studie med ändamålsenligt urval har ändå möjlighet att ligga 

till grund för fortsatt forskning eller kopplas till existerande resultat (ibid.).   

2.4.1 Företagsbeskrivning 

De två företag som används är anonyma i studien och har därför fått fiktiva namn. Företagen 

besitter flertalet likheter då de båda levererar kundspecifika produkter som installeras i 

byggprojekt. De är båda svenska företag med produktionsenhet i Sverige där flertalet av de 

intervjuade var stationerade, samt en säljfunktion som inte nödvändigtvis är belägen på 

samma plats, något som kommer beskrivas närmare i kapitel fyra. Företag A har dessutom 

produktionsenheter utomlands och även en stor exportmarknad. Storleksmässigt har Företag 

A 150 procent större omsättning i Sverige än Företag B.  

Även om det finns en viss skillnad i storlek mellan de valda företagen och när de i 

byggprocessen levererar sina produkter, så levererar de båda kundspecifika leveranser till 

projekt, något som gör dem relevanta att ha med i studien då de kan påvekas av osäkerheten i 

projektet. Denna likhet i kundspecifika leveranser till projekt kan ses som en förutsättning för 

analysen och uppfyllandet av studiens syfte.  

2.5 Intervjuer 
Utformningen av intervjuer kan variera i avseende på struktur (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

I studien används semistrukturerade intervjuer, bestående av en intervjuguide av teman samt 

ett antal huvudfrågor. Frågorna är inte slutna som i en strukturerad intervju utan det finns här 

möjlighet för avvikelser (ibid.) vilket ansågs vara av betydelse för studien. På grund av 

studiens intresse av att fånga upp intervjupersonens subjektiva upplevelser ansågs det viktigt 

att ge denne möjlighet att utveckla sina uttalanden utanför intervjuguidens ramar. En 

semistrukturerad intervju passar dessutom en studie med ett förhållandevis tydligt fokus, och 

där intervjupersonernas subjektiva upplevelser formar analysen (Bryman & Bell, 2005), vilket 

stämmer överens med denna studie. Dessutom kan jämförelser i en flerfallsstudie, likt denna 

studie, underlättas av den grundläggande strukturen i en semistrukturerad intervjumetod 

(ibid.).  

Den semistrukturerade intervjumetoden ger intervjuare möjlighet att ställa oplanerade 

följdfrågor för att på så sätt få en rikare och mer givande intervju (Marshall & Rossman, 

2011). I studien var det också relevant att samtidigt få möjlighet till styrning av intervjuns 

innehåll, vilket också kännetecknar en semistrukturerad intervju för att på så sätt säkerställa 

datans relevans i förhållande till problemställningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En 
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ostrukturerad intervjuteknik valdes bort, då den är mer lämplig vid allmän utforskning av ett 

ämne (Bryman & Bell, 2005) och innebär att intervjupersonen tillåts styra innehållet i 

intervjun i stor utsträckning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En semistrukturerad intervju 

ansågs således vara den mest lämpade intervjuformen.   

Intervjuerna spelades in med diktafon, efter godkännande av intervjupersonen. Det inspelade 

materialet transkriberades sedan för att vidare sorteras i olika ämnesområden, vilket kommer 

beskrivas mer grundligt i avsnitt 2.7 Analysmetod. I transkriberingen noterades inte 

oväsentliga utfyllnadsljud från intervjuare eller intervjupersoner. Citat och övrig empiritext 

utformades sedan utifrån detta material. Under intervjuerna togs även stödanteckningar för att 

inte missa att ställa eventuella följdfrågor samt fungera som minnesanteckningar. Efter 

intervjutillfällena gjordes också en kort sammanfattning för att intervjuarna ska vara mer 

kunniga på området inför nästkommande intervju, något som också fungerade som 

minnesanteckningar vid transkriberingen. Att löpande föra anteckningar underlättar 

bearbetningen mellan empiri och analys (Eisenhardt, 1989). 

Totalt genomfördes åtta intervjuer på två företag som vi valt att referera till som Företag A 

och Företag B. Dessa kommer presenteras mer i detalj under empirikapitlet. Fem av 

intervjuerna genomfördes på Företag A och tre stycken på Företag B.  

2.6 Urval teori 
De sekundärkällor som använts innefattar böcker, e-böcker och vetenskapliga artiklar. E-

böcker och vetenskapliga artiklar har sökts fram i universitetsbibliotekets databaser i 

UniSearch utifrån sökord som upplevdes vara relevanta för undersökningen eller från önskade 

författare. För att säkerställa artiklarnas kvalitet är de peer reviewed.  

Tabell 1: Förteckning sökord  

Riskhantering Ekonomisk styrning 

Project uncertainty  

Project risk management 

Reducing uncertainty  

Managing risks  

 

Management control 

Pay-for-performance 

Results control 

Action control 

Change order 

Organizational culture 

Motivation in organizations 

Rewards 

Group rewards 

 

 

Dessutom har kvaliteten hos tidskrifterna där de mest använda artiklarna i studien publicerats 

utvärderats utifrån Norska listan (se Tabell 2). Där motsvarar nivå 1 en vetenskaplig kanal och 

nivå 2 en vetenskaplig kanal som anses ledande inom sitt område (LiU Biblioteket, 2015). 
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Antalet citeringar för de aktuella artiklarna har också sammanställts i Tabell 2 nedan för att se 

i hur stor utsträckning som artikeln är använd av andra forskare och på så sätt se till 

kvaliteten.   

Tabell 2: Nivå på publiceringskanaler enligt Norska listan (DBH, 2015) samt artiklarnas citeringar. 

Tidskrift Nivå 

2015 

Titel & Årtal  Antal citeringar 

MIT Sloan Management Review 1 Managing project uncertainty: 

from variation to chaos (2002)  

22 Google Scholar 

137 Scopus 

MIT Sloan Management Review 1 Reducing unwelcome surprises 

in project management (2015) 

- 

- 

International Journal of Project 

Management 

1 Fundamental uncertainties in 

projects and the scope of 

project management (2006) 

288 Google Scholar 

98 Scopus 

International Journal of Project 

Management 

1 Transforming project risk 

management into project 

uncertainty management (2003) 

367 Google Scholar 

142 Scopus 

International Journal of Project 

Management 

1 Conceptualising uncertainty in 

safety-critical projects: A 

parctitioner perspective (2014) 

1 Google Scholar 

0 Scopus 

Journal of International Business 2 Multinational corporations: 

control systems and delegation 

issues (1984) 

497 Google Scholar 

- 

Academy of Management Review 2 Group pay-for-performance 

plans: the role of spontaneous 

goal setting (2000) 

59 Google Scholar 

24 Scopus 

Academy of Management Journal 2 Determinants of incentive 

intensity in group-based 

rewards (2000) 

139 Google Scholar 

63 Scopus 

2.7 Analysmetod 
Empirin analyserades genom att använda inom-case och mellan-case analys. Först 

genomfördes analyser av Företag A respektive Företag B var för sig (inom-case analyser) för 

att sedan omfattas i en jämförande analys (mellan-case analys). Att initialt bli familjär med 

fallen var för sig underlättade dessutom den stundande jämförelsen mellan fallen, vilket är 

fördelen med att först göra en inom-case analys (Eisenhardt, 1989). En annan fördel var också 

att författarna fick möjlighet att se till särdrag och mönster i varje enskilt fall innan jämförelse 

och sökande efter mönster genomfördes mellan flera fall, vilket stämmer överens med 

Eisenhardts (1989) beskrivning av analysmetoden. Mellan-case analys ökar också möjligheten 

till att hitta nya uppslag som kan finnas i empirin (ibid.).  
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I studien analyserades varje företag först med hjälp av kategorier utifrån den teoretiska 

referensramen, i enlighet med Eisenhardts (1989) metod som bygger på att först välja ut 

kategorier eller dimensioner utifrån teori eller problemställning för att sedan leta efter likheter 

och skillnader inom och mellan dessa kategorier. Intervjuguiden var också utformad med 

teorierna i åtanke vilket underlättade kategoriseringen av empirin. Att även kategorisera 

analysen utefter detta underlättade också jämförelsen mellan företagen, då det var lättare att se 

likheter och skillnader inom varje kategori. 

2.8 Metodkritik  
Det finns olika syn på huruvida reliabilitet och validitet är lämpliga begrepp att använda i 

kvalitativa studier eller om de ska ersättas med andra begrepp (Bryman & Bell, 2011). 

Reliabilitet syftar till att klargöra om forskningsresultat går att upprepa medan validitet avser 

klargöra om studien undersöker det som avses undersökas (Alvehus, 2013). Enligt Cope 

(2014) är det inom kvalitativ forskning vanligast att utgå från Lincoln & Gubas (1985) fem 

kriterier, vilket denna studie också avser göra. Tillförlitlighet och autenticitet är de 

huvudsakliga kriterierna, där den förstnämnda indelas i de fyra delkriterierna trovärdighet, 

pålitlighet, konformitet och transfererbarhet (Lincoln & Guba, 1985).  

I studien har trovärdighet beaktats genom ett etiskt förhållningssätt, utförlig beskrivning av 

empirinsamlingens genomförande samt återkoppling med intervjupersoner. Enligt Lincoln & 

Guba (1985) styrks en studies trovärdighet då den genomförs i enlighet med riktlinjer inom 

forskningen samt att återkoppling angående empiri och resultat skett med forskningsdeltagare 

för att undvika tolkningsfel.  

I metodkapitlet har processer beskrivits, och dessa processer har kontinuerligt granskats av 

handledare och studenter under seminarietillfällen för att stärka studiens pålitlighet. 

Pålitlighet innebär att studiens tillvägagångssätt är väl beskrivet och att uppsatsförfattare och 

utomstående granskar de olika processerna i arbetet (Lincoln & Guba, 1985). Konformitet 

ämnar säkerställa författarnas objektivitet (ibid.). I praktiken har det inneburit att författarna 

försökt att inte påverka studien med egna värderingar, däribland att inte ställa ledande frågor 

till intervjupersonerna. 

Kvalitativa studier kännetecknas ofta av djupgående beskrivningar tillhörande en unik kontext 

(Bryman & Bell, 2011). Transfererbarhet innebär att forskare förses med denna djupgående 

data och för att sedan bedöma om den går att överföra till en annan miljö (Lincoln & Guba, 

1985). Denna studie strävar efter att få djupare förståelse för situationerna i de två 
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fallföretagen där de levererar kundspecifika produkter. Det kan antas att företag i en liknande 

situation, det vill säga de som levererar till projekt, kan uppleva orderförändringar relaterade 

till tid. Dessa företag kan även de leva med den osäkerhet som genomförandet av ett projekt 

innebär. Med detta kan dock inte slutresultatet anses vara applicerbart på alla 

underleverantörer i ett projekt. De företag som enbart levererar till rutinerade projekt, likaväl 

de som förmedlar produkter av mindre betydelse eller rent fysiskt mindre produkter som lätt 

kan förvaras trots förseningar, kan uppleva mindre problematiska konsekvenser. De slutsatser 

som kan dras från studien kan därmed antas vara applicerbara och generaliserbara till de 

underleverantörer som levererar till olika slags projekt som alla kan karaktäriseras med olika 

osäkerheter, och vars produkter är av större storlek och relevans. Kunskapen från denna studie 

kan därmed anses vara användbar för dessa slags företag och därmed har studien även 

möjlighet till transfererbarhet. 

Det sista kriteriet, autenticitet, innebär att studien ska ge en rättvis bild av personernas syn i 

den aktuella kontexten (Lincoln & Guba, 1986). På grund av att studien innefattar 

representation från flera avdelningar inom samma företag belyses flera synvinklar av arbetet 

kring orderförändringar. Autenticitet kan också innefatta huruvida studien hjälper 

intervjupersoner till bättre förståelse av deras situation samt av andra intervjupersoners 

perspektiv på situationen (ibid.). Slutligen ämnar kriteriet också att belysa huruvida 

intervjupersoner har fått ökad vilja att förändra sin situation (ibid.). Intervjuguidens 

utformning har bidragit till att intervjupersoner tvingas fundera kring sin arbetssituation. Detta 

i kombination med studiens utformning som flerfallsstudie ger intervjupersonerna och övriga 

läsare på de berörda och även andra företag möjlighet att se till potentiella 

förbättringsmöjligheter. 

2.9 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att det resultatet även kan säga något om andra situationer än just 

den som studerats (Jacobsen, 2002). Ett problem som uppkommit i diskussionen är att 

generaliserbarheten i dessa fall antas vara samma som hos experimentella studier eller 

sambandsundersökningar, något som varit till nackdel för kvalitativa studier (Merriam, 1994). 

Generaliserbarheten har riktat sig mot att hitta trender, centrala tendenser eller stabila och 

statistiskt mätbara differenser (Eisner, 1981). Inom kvalitativa studier brukar därför 

generaliserbarhet lyftas fram som en svaghet (Jacobsen, 2002). Dock är inte 

generaliserbarheten irrelevant inom kvalitativa studier (ibid.), så som hos fallstudier, där 

syftet är att gå på djupet och skaffa en förståelse (Merriam, 1994), utan istället måste ett annat 
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angreppssätt användas vid överförbarheten (Jacobsen, 2002). Eisner (1981) menar att 

generaliserbarhet i kvalitativa studier är möjligt eftersom det finns en tro om att det generella 

finns i det enskilda fallet, och den information som det enskilda fallet kan bistå med kan 

appliceras vidare i andra liknande fall. Studien kan därmed vara generaliserbar inom ämnet då 

dess resultat och undersökningsmetoder kan appliceras i liknande företag som upplever 

samma problematik och existerar under samma förhållanden. Likt resonemanget i avsnitt 2.8 

finns det dock vissa restriktioner för vilka företag som kan anses agera under samma 

förhållanden, där produkterna måste vara av större signifikans och storlek för att studien ska 

vara generaliserbar. Även om resultatet inte med säkerhet kan sägas existera på samma sätt 

inom liknande företag kan det väcka intresse samt visa på problemområden som kan studeras 

vidare inom både specifika fall och i ett bredare spektrum.  

2.10 Källkritik 
I studien användes primär- och sekundärkällor. De genomförda intervjuerna står för 

primärkällorna. På grund av att olika parter kan uppleva samma situation på olika sätt kan 

uppfattningar från flera informantgrupper bidra till att se fler nyanser och mångfald (Dalen, 

2007). I studien används flera informantgrupper i form av flera avdelningar. Studiens fokus 

ligger på att se hur anställda i olika avdelningar upplever samma situation och därmed kunna 

fånga upp flera nyanser av det. Detta ger oss flera olika perspektiv och med det möjlighet till 

en mer mångsidig analys som inte endast speglar en viss del av organisationen.  

För att fånga upp dessa nyanser och öka möjligheten till relevanta följdfrågor deltog båda 

uppsatsförfattarna vid intervjuerna. Genom att använda sig av flera forskare i studien ökar 

chansen för en kreativ studie med rikare data, med fler synvinklar (Eisenhardt, 1989). Det 

bidrar också till ett ökat förtroende för studien (ibid.).  

Intervjupersonerna informerades vid början av intervjuerna om att de gärna fick beskriva sina 

svar utförligt, för att på så sätt ge studien rikare datamaterial och förståelse. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med varje intervjuperson i ett konferensrum, för att på så sätt minska 

yttre påverkan från kollegor och därmed risken för att intervjupersonerna blir reserverade i 

sina svar. 

Lämpliga intervjukandidater valdes ut av en chef på respektive avdelning, efter att denne fått 

information om studiens syfte samt författarnas önskemål om lämplig intervjukandidat. Att 

författarna själva inte valde ut intervjupersoner skulle kunna ses som en brist i studien då 

chefer kan ha valt intervjupersonerna av andra skäl, i företagets intresse. Dock har 
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intervjupersonerna visat på ett kritiskt förhållningssätt i intervjuerna vilket tyder på att de inte 

känt sig rädda att kritisera sin arbetsplats. Dessutom passade de valda intervjupersonernas 

positioner och arbetsuppgifter studiens önskemål bra. 

Valet av insamlad teori består till stor del av böcker av författare som ställt upp ramverk för 

riskhantering och olika ekonomistyrningsmetoder samt e-böcker och vetenskapliga artiklar. 

Dessa författare anses erfarna och presenterar ramverk som bedöms vara av intresse i studien. 

Valet föll på dessa författare eftersom deras välutvecklade ramverk på ett intressant och 

utförligt sätt beskriver osäkerhetshantering och styrningsformer som kan analyseras väl emot 

insamlat material. Utöver detta har teorier som stödjer eller kritiserar dessa ramverk, samt 

teorier om motivation hos anställda, använts. Enligt Hedegaard Hein (2012) har det inte skett 

någon större utveckling bland motivationsteorier sedan 1980-talet, framförallt inte när det 

gäller organisations- eller ledarskapsteori. I studiens motivationsavsnitt används bland annat 

Hackman och Oldhams arbetsdesignteori från 1980 vilken kan anses vara den senaste 

klassiska motivationsteorin (Hedegaard Hein, 2012).   

2.11 Etik 
I forskning måste hänsyn tas till individskyddskravet för att se till att deltagare i studien inte 

kränks eller på annat sätt behandlas felaktigt (Vetenskapsrådets, 2006). Intervjupersonerna 

informerades om studiens etiska ställningstaganden med utgångspunkt i Vetenskapsrådets 

(2006) informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav, som alla härstammar 

från individskyddskravet. Den förstnämnda, informationskravet, innebär i korthet att forskare 

ska informera deltagaren om studiens syfte samt villkor för deltagandet. I studien tillämpades 

detta krav genom att intervjupersonen informerades innan intervjun påbörjades angående 

syftet, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om önskas. Intervjuarnas namn och 

universitetstillhörighet samt var studien publiceras delgavs också. En förfrågan ställdes om 

ljudinspelning tilläts.  

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att bestämma över sin medverkans utsträckning, 

vilket innebär att intervjuarna måste ta hänsyn till detta och delges deltagarens samtycke. 

Konfidentialitetskravet tillämpades genom att de insamlade uppgifterna om deltagarna 

hanteras konfidentiellt, då personuppgifter hanteras oåtkomligt för obehöriga. För att minska 

risken att deltagarnas åsikter kan härledas till en viss person och därmed potentiellt skapa 

obehag på arbetsplatsen, ges de anonymitet. Vid utförliga beskrivningar av uttalanden finns 

dock fortfarande en risk att personen i fråga går att identifiera av vissa läsare med koppling 
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till berörda företag. Nyttjandekravet innebär att insamlade personuppgifter används i 

forskningsändamål. För att undvika att deltagarna tolkas eller citeras fel erbjöds deltagaren att 

granska berört avsnitt innan publicering, vilket Vetenskapsrådet (2006) också 

rekommenderar. 
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3. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen innehåller den teori som sedan empirin kommer analyseras mot 

för att svara på studiens syfte. Teorikapitlet är indelat i två delar. Den första delen diskuterar 

riskhanering och olika typer av risker som kan uppstå i projekt medan den andra delen (från 

avsnitt 3.2) behandlar ekonomisk styrning.  

3.1 Riskhantering 
Hanisch och Wald (2011) menar att ökningen av antal projekt har påverkat de flesta 

industrier, något som lett till ett ökat erkännande för projektet som en värdeskapande process. 

Dock medför projekt osäkerhet, något som kan anses oundvikligt i de flesta fall (De Meyer et 

al., 2002). Osäkerhet innebär ett ovetande tillstånd med en ofullständig kunskap om 

situationen (Saunders, Gale & Sherry, 2014). Projekt innebär olika slags risker och 

riskhanering går ut på att typen av risk måste identifieras för att kunna behandlas (De Meyer 

et al., 2002).  

Enligt Saunders et al. (2014) finns det fem anledningar till att osäkerhet uppstår i projekt. Den 

första är miljö, och relaterar till faktorer som sker externt i projektet. Den andra anledningen 

är individuella förståelser och synsätt, och den tredje handlar om projektets komplexitet. Den 

fjärde anledningen handlar om information och huruvida den är fullständig eller inte. Den 

sista anledningen till att osäkerhet uppstår beror på temporära osäkerheter som uppkommer 

under projektets gång. Det är inom dessa områden som forskning kring osäkerhetshantering 

kretsat.  

3.1.1 Osäkerhetstyper 

De Meyer et al. (2002) har delat in uppkomsten av osäkerhet i projekt i fyra olika typer, 

variation, förutsägbar osäkerhet, oförutsägbar osäkerhet och kaos. Den första osäkerhetstypen, 

variation, innebär förändringar som inte stör den uppställda budgeten eller projektplanen (De 

Meyer et al., 2002). Atkinson och Crawford (2006) menar att osäkerhet kan uppstå när det 

kommer till beräkningar i form av kostnader, kvalitet och tid. Osäkerheter av typen variation 

kräver sällan individuell planering, men projektledarens roll ligger ändå i centrum för att 

hantera och lösa avvikelserna när de uppstår så att budgeten eller projektplanen inte frångås i 

allt för stor utsträckning (De Meyer et al., 2002). Utöver prestationsmått så som kostnader, 

varaktighet och kvalitet (Atkinson & Crawford, 2006; Chapman & Ward, 2003), så innebär 

osäkerhet inom projekt även brist på kunskap och klarhet inom olika områden (Chapman & 

Ward, 2003). Det kan exempelvis innebära brist på data och detaljer samt både okända och 
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kända källor som påverkar samt okunnighet om hur stor ansträngning som behövs i en viss 

situation (Chapman & Ward, 2003).  

Detta kan relateras till De Meyer et als. (2002) andra osäkerhetstyp, förutsägbar osäkerhet. I 

denna osäkerhetstyp kan osäkerheten i förväg identifieras och förstås, men det kan inte med 

säkerhet sägas om den kommer att inträffa eller ej, till skillnad från oförutsägbar osäkerhet 

som är den tredje osäkerhetstypen. Denna osäkerhetstyp innebär att osäkerheten är helt 

oförutsägbar under projektets gång och saknar därmed en beredskapsplan för hur den ska 

hanteras (ibid.). Osäkerheten uppstår antingen eftersom anställda är helt omedvetna om 

händelsen eller att den klassas som helt osannolik att inträffa (ibid.). Browning och Ramasesh 

(2015) menar dock att många av dessa osäkerheter egentligen inte är helt oförutsägbara, utan 

det är snarare faktorer som ingen ansträngt sig för att ta reda på. De menar därmed att 

oförutsägbara osäkerheter kan delas in i två kategorier; helt oförutsägbara osäkerheter som det 

inte finns någon kännedom om, och oförutsägbara osäkerheter som det faktisk går att skaffa 

kunskap om (ibid.). Även De Meyer et al. (2002) hävdar att denna osäkerhetstyp inte behöver 

vara helt oförutsägbara händelser utan kan bestå av flertalet förutsägbara osäkerheter som 

inträffar samtidigt.  

Abbott (2005) menar att det finns fyra orsaker som bidrar till osäkerhet i projektets miljö. Det 

kan antingen vara genom orsakssamband i situationen, osäkerhet om vilka avsikter och 

åtgärder olika människor och organisationer har, samt en extern osäkerhet som relaterar till 

hur en bredare miljö påverkar situationen. Den fjärde faktorn som bidrar till osäkerhet kan 

länkas till slumpmässiga orsaker som är helt okända och oftast engångshändelser (Abbott, 

2005). Denna typ av osäkerhet uppkommer även i De Meyer et als. (2002) sista osäkerhetstyp, 

kaos, och skiljer sig från de övriga osäkerheterna. Projekt i denna kategori är kantat av 

osäkerheter där slutresultatet ofta är helt annorlunda än vad som förutspåddes från början 

(ibid.).  

För vissa projekt existerar uppfattningen om att det finns en bästa lösning, medan andra 

projekt har många perspektiv och lösningar på dessa problem tas i samråd med inblandade 

parter (Atkinson & Crawford, 2006). De Meyer et al. (2002) menar att förebyggande av 

osäkerhet i första osäkerhetstypen, variation, kan innebära att en osäkerhetsvariabel byggs in 

från början, något som kan innebära en ökad kapacitet och budget. Med detta krävs 

övervakning av de variationer som går utanför den acceptabla gränsen, samt att anställda har 

möjlighet och auktoritet att reagera innan dessa uppstår (ibid.).  
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För att förebygga osäkerhetstypen förutsägbar osäkerhet måste händelser som kan påverka 

projektet identifieras (De Meyer et al., 2002). Detta kan innebära upprättande av en 

beredskapsplan för hur effekten av olika händelser kan skapa osäkerhet i senare stadium, 

något som måste kommuniceras ut och accepteras av alla intressenter (ibid.). Vid 

kommunikation måste det dock förekomma en viss balans för att inte överbelasta 

informationsflödet, något som istället kan skapa en suboptimering av information och istället 

öka risken för osäkerhet (Browning & Ramasesh, 2015). Utöver kommunikation bör även 

händelserna övervakas samt informera och motivera intressenter till att hantera förändringar 

och identifiera potentiella risker och osäkerheter (De Meyer et al., 2002).  

När osäkerheten är hög är det viktigt att vara tolerant gentemot osäkerhet samt att vara 

flexibel (Atkinson & Crawford, 2006). Vid oförutsägbar osäkerhet är det omöjligt att utforma 

en bra beredskapsplan, och detta måste ske i takt med projektets utveckling (De Meyer et al., 

2002). Nätverkande och vård av relationer är en viktig komponent för att intressenter ska 

acceptera oplanerade händelser (ibid.). Browning och Ramasesh (2015) menar att bra 

kommunikation samt att skapandet av incitament för anställda som rapporterar misstag, 

avvikelser och avsaknad av kompetens i god tid så att de kan hanteras korrekt, kan minska 

oförutsägbar osäkerhet. Ward och Chapman (2003) menar att incitament också kan vara ett 

sätt att få olika avdelningar att arbeta tillsammans kring osäkerhetshantering. Browning och 

Ramasesh (2015) föreslår även att utformandet av bra balans mellan lokal autonomi och 

central kontroll, där anpassning och innovation såväl som igenkännande av okända 

osäkerheter underlättas, kan minska denna typ av osäkerhet.  

Autonomi hos inblandade i projektet är också något som krävs vid hantering av den sista 

osäkerhetstypen kaos, där det även måste finnas en vilja att använda olika tillvägagångssätt i 

arbetet för att vara ett framgångsrikt projekt (De Meyer et al., 2002). Beredskapsplaner är här 

otillräckliga eftersom förändringarna kan skapa en fundamental förändring i projektstrukturen 

och som därmed omdefinierar projektet (ibid.). Denna osäkerhetstyp kräver flexibilitet och att 

nära kontakter skapas med olika intressenter (ibid.).  

Många projekt domineras av en viss typ av osäkerhet, men det förkommer även blandningar 

av olika osäkerheter (De Meyer et al., 2002). Detta kräver en flexibilitet hos chefer att 

anamma rätt sorts tillvägagångssätt vid rätt tillfälle (ibid.).   
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3.2 Ekonomisk styrning  
Weisbord (1976) uppmärksammade redan under 70-talet att förbättringar inom organisationer 

kräver ett bra förhållande mellan bland annat mål, struktur, relationer, belöningar och 

ledarskap. Desto mer kontakt mellan människor eller av enheter som krävs för att 

organisationen ska prestera bra, desto viktigare är kvaliteten på relationerna (ibid.). 

Ekonomisk styrning är ett av flera verktyg som används av en organisation och involverar 

både planering och styrning samt ser till att organisationens olika delar fungerar tillsammans 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Ekonomistyrningen och olika styrsystem hjälper 

organisationen att balansera alla instansers intressen samt motverka att särintressen i olika 

enheter uppstår eller blir dominerande (Parment, 2010).  

Nedan presenteras ett antal olika styrningsformer inom ekonomisk styrning som kan användas 

för att påverka anställdas handlingar och beteende. Den första behandlar hur en organisation 

kan få den anställde att vilja agera på ett sätt som gynnar organisationen genom belöningar. 

Den andra styrningsformen hanterar situationer där chefer anses ha större kunskap om hur 

arbetet ska utföras, och använder därmed handlingsstyrning för att få den anställda att agera 

på önskat sätt. Den sista styrningsformen fokuserar på en styrning som får den anställde att 

kontrollera sig själv eller andra i sin omgivning utan direkt styrning eller utlovande av 

belöningar.  

3.3 Belöningsstyrning   
Merchant och Van der Stede (2012) menar att ett sätt att styra anställdas beteenden är genom 

att utforma ett belöningssystem som belönar de anställda för bra utfört arbete. Denna slags 

styrning kallas resultatstyrning (ibid.). Resultatstyrning syftar till att påverka den anställde 

genom att få denne att se till konsekvenserna av sina handlingar (ibid.). Den anställde får 

befogenhet att ta de beslut och utföra de handlingar som de tror kommer resultera i bästa 

möjliga resultat, utan att regler och liknande angående vad som är förväntat beteende sätts upp 

av organisationen (ibid.). 

Inom större organisationer används ibland marknadsstyrning (Macintosh, 1995). 

Marknadsstyrning baseras på tron om att framgång definieras som hur väl organisationen 

lyckas på marknaden, och anställdas arbete övervakas inte utan bedöms istället utifrån 

komponenter så som vinst och marknadsandel (ibid.). Tydliga och väldefinierade resultat 

signalerar till de anställda vad som förväntas av dem och uppmuntrar till en strävan att uppnå 

dessa mål (Merchant & Van der Stede, 2012) och är även en viktig komponent i 

marknadsstyrning (Macintosh, 1995). 
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Resultatstyrning är ett exempel på vad som ibland kallas pay-for-performance och kan bland 

annat referera till monetär ersättning (Merchant & Van der Stede, 2012). Belöning som 

baseras på vinst har kritiserats eftersom det kan få anställda att offra långsiktiga mål till fördel 

för kortsiktiga mål som istället ger maximal utdelning (Ittner, Larcker & Meyer, 2003). Det 

ska nämnas att belöning inte alltid behöver vara monetär utan kan istället vara i form av 

jobbsäkerhet, befordran, självständighet och liknande (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Systemet skapar meritokrati där belöningen baseras på den anställdes kunskaper och 

skickligheter istället för dennes sociala status eller tid i organisationen (ibid.). 

Belöning kan även ske på gruppnivå, och fungerar då bäst inom små grupper på lägre nivåer i 

en organisation, samt om de innehåller chefer och professionella yrkesgrupper (Zenger & 

Marshall, 2000). När gruppbelöning sker inom mindre grupper kan belöningen organiseras så 

att den inte skapar allt för stor osäkerhet hos de anställda eftersom de får större kontroll över 

prestationsmåtten (ibid.).  

Merchant och Van der Stede (2012) menar att resultatstyrning kan används på olika nivåer i 

en organisation och används ofta för att styra beteende hos de med beslutanderätt i en 

organisation, som exempelvis chefer. Dessa beslutsfattare kommer arbeta för att växa på en 

konkurrenskraftig marknad och ta de risker som detta innebär om de i slutändan blir belönade 

för sitt beteende (ibid.). Resultatstyrning är därmed nödvändigt vid en decentralisering av 

organisationen med självständiga beslutsfattade enheter (ibid.).  

Det finns dock vissa förutsättningar vid implementeringen av resultatstyrning (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Organisationens uppsatta mål måste vara kongruenta med måtten som 

används för att mäta de anställdas arbete då det är dessa som visar på vad som är viktigt att 

sträva efter (ibid.). Om uppsatta mål inte korrelerar med verkliga kan ett belöningsfokus på 

uppsatta mål få anställda att försumma de mål som inte är kopplade till en belöning (Zenger & 

Marshall, 2000). Detta innebär att anställda fokuserar på annat än måluppfyllelse (Merchant 

& Van der Stede, 2012). De ofta finansiella målen måste kunna översättas till operationella 

mål för att vara implementerbara genom hela organisationen (ibid.). Om anställda inte kan 

kontrollera de uppsatta prestationsmåtten innebär ett belöningstänk vid genomförande av 

arbetsuppgiften istället en osäkerhet för dem som i sin tur kan minska motivationen (Zenger 

& Marshall, 2000).  

Genom att det finns tydliga mål för den anställde att sträva efter genereras ofta bättre resultat 

än om de endast uppmuntras till att göra sitt bästa (Merchant & Van der Stede, 2012). 
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Hollensbe och Guthrie (2000) menar däremot att utlovande av belöning som inte är 

specificerade till något belöningssystem, exempelvis vinstdelning, ändå kan motivera 

anställda i en situation som endast förespråkar anställda att göra sitt bästa. Författarna menar 

att anställda själva sätter upp och strävar efter mål, trots att det inte existerar några, i hopp om 

att få en monetär belöning (Hollensbe & Guthrie, 2000). Den tröskel som en organisation med 

uppställt belöningssystem strävar efter att nå upp till blir enbart en startpunkt där belöningen 

börja ta vid för anställda i organisationer utan belöningssystem (ibid.).  

Belöning kan även vara till hjälp vid motivationsbrist då det styr hur den anställde ska bete sig 

i arbetet för att organisationen ska nå sina mål (Merchant & Van der Stede, 2012). Beteenden 

hos anställda påverkas enligt Vroom (1995) av vilka förväntningar denne har på sina 

handlingars resultat. Genom att koppla belöning som värdesätts av den anställde till ett önskat 

resultat så kan motivation hos den anställde till att uppnå dessa resultat skapas (Merchant & 

Van der Stede, 2012).  

3.3.1 Motivation  

Inom styrningssystem kan motivation anses vara en viktig aspekt (Parment, 2010). Begreppet 

motivation kan sägas ha en koppling till ansträngningen som krävs för att uppnå ett mål 

(Robbins & Judge, 2014). Olika organisationer har olika problem när det handlar om just 

motivation (Parment, 2010). Vissa kan brottas med stora motivationsproblem, medan andra 

organisationer inte upplever brist på motivation som något problem alls (ibid.). 

Motivationsproblem upplevs ofta när arbetsuppgifter är utformade på ett sätt så att de anses 

vara av mindre betydelse (Hackman & Oldham, 1980). Motivationsproblemen kan 

uppkomma när anställda upplever sig ha för lite ansvar för resultatet av arbetet (ibid.), vilket 

kan liknas vid Vrooms (1995) förväntningsteori som handlar om att den anställde har en 

förväntan om konsekvenserna av sin prestation. För lite meningsfullhet i arbetet eller när 

anställda inte får feedback för utförd prestation påverkar motivationen negativt (Hackman & 

Oldham, 1980). 

I Figur 1 visas Hackman och Oldhams (1980) modell över hur utformningen av 

arbetsuppgifter kan främja psykologiska tillstånd hos den anställde, så som upplevelse av 

meningsfullhet i arbetet, något som i sin tur påverkar i vilken utsträckning den anställde 

känner sig motiverad. De första tre arbetsegenskaperna påverkar den anställdes upplevelse av 

meningsfullt arbete (ibid.). Den första arbetsegenskapen krav på olika färdigheter innebär att 

uppgiften kräver att den anställde använder sig av sina kunskaper, för att på så sätt kunna 
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känna att arbetet är meningsfullt (Hackman & Oldham, 1980). I vilken utsträckning uppgiften 

måste lösas från början till slut för att på så sätt fungera som en meningsfull helhet, definieras 

som arbetsuppgiftens identitet (ibid.). Huruvida arbetsuppgiften har signifikant betydelse för 

andra personer inom eller utanför organisationen påverkar arbetsuppgiftens betydelse (ibid.). 

Om uppgiften är utformad så att den anställde har hög grad av autonomi upplever den 

anställde att den egna arbetsinsatsen har bidragit till slutresultatet (ibid.). Den sista 

arbetsegenskapen feedback från själva arbetet ämnar beskriva huruvida arbetstagaren kan få 

information om effekten av sin prestation genom att främst utläsa det av själva arbetet (ibid.). 

 

Figur 1. Modifierad modell av Hackman & Oldhams (1980) arbetsegenskaper.   

Styrkan i kopplingarna mellan Centrala arbetsegenskaper, Avgörande psykologiska tillstånd 

och Resultat modereras av tre faktorer: kunskap och färdigheter, utvecklingsbehovets styrka 

och tillfredssällelse av arbetskontext (Hackman & Oldham, 1980). Den anställdes kunskaper 

och färdigheter är en förutsättning för en god prestation samt motivation, och anställda med 

ett starkt behov av att utvecklas påverkas i större utsträckning positivt av de psykologiska 
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tillstånden, då ett utmanande arbete främjar motivation (Hackman & Oldham, 1980). En 

anställd som är tillfreds med arbetskontexten påverkas i större utsträckning positivt av både 

centrala arbetsegenskaper och de psykologiska tillstånden (ibid.). 

Likt Hackman och Oldhams (1980) teori om att motivation hör ihop med den anställdes 

lämplighet med det arbete denne utför, menar Parment (2010) att det finns ett samband mellan 

arbetsuppgifter, värdeskapande process och motivation. En medarbetare som hanterar mer 

kvalificerade arbetsuppgifter och vars arbete i en större utsträckning påverkar den 

värdeskapande processen, brukar sällan ha brist på motivation (Parment, 2010). Detta i likhet 

med Hackman och Oldhams (1980) teori om att ett meningsfullt arbete genererar motivation. 

För anställda som däremot har begränsad frihet i sitt arbete tenderar motivationsproblemet att 

vara större (ibid.). Vroom (1995) hävdar att valens och förväntan tillsammans påverkar 

motivation och val hos en person. Valens beskrivs som personens preferens vid val bland 

olika alternativ i arbetet, medan förväntan beskrivs som i vilken utsträckning en handling eller 

prestation leder till önskat resultat (ibid.). Instrumentalitet påverkar motivationen och handlar 

om en persons förväntan om en prestation kommer att leda till positiva eller negativa 

konsekvenser (ibid.). Förväntningsteorin innebär i grunden att en persons förväntningar om 

huruvida handlingarna ska leda till önskat resultat är det som styr personens handlingar 

(Hedegaard Hein, 2012).  

Olika individer ser olika på vad som är motivationshöjande (Parment, 2010). Anställda kan 

delas in i olika grupper, och dessa kan sedan motiveras på olika sätt (ibid.). Den första 

gruppen är de som ser arbetet som en inkomstkälla och vars fritidsintressen står i fokus i livet 

(ibid.). För dessa individer kan tydliga principer och anvisningar, bra lön och trevlig 

arbetsmiljö vara tillräckligt för att agera motiverande nog för att prestera väl (ibid.). Hackman 

och Oldham (1980) instämmer även i detta då de menar att vissa anställda kan föredra 

monotona arbetsuppgifter före komplexa. Dock menar Hertzberg, Mausner och Snyderman 

(2008) att lön, arbetsförhållanden och privata faktorer inte skapar motivation, utan snarare 

skapar missnöje när de saknas. Andra individer ser däremot arbetsuppgiften som en central 

del i livet (Parment, 2010). För denna grupp är motivationsproblemet ofta obefintligt, och det 

kan istället förkomma tillfällen då organisationen vill minska individens arbete då det istället 

sätter stor press på andra medarbetares arbete och prestation (ibid.). Denna typ av problem 

tenderar att förekomma främst i organisationer som ger anställda stor frihet i sina 

arbetsuppgifter (ibid.).  
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Hackman och Oldham (1980) menar att självständighet, även kallad autonomi, som uppstår 

när anställda har frihet i sina arbetsuppgifter främjar motivation. Om den anställde passar bra 

ihop med arbetet får denne hög inre motivation då arbetet känns givande och tillfredsställande 

samtidigt som personen presterar bra (Hackman & Oldham, 1980). Att få bekräftelse för sina 

utförda handlingar anses påverka den anställdes arbetstillfredsställelse positivt (Hackman & 

Oldham, 1980; Herzberg et al., 2008) men kortvarigt, medan faktorer som ansvar eller arbetet 

i sig påverkar mer långvarigt och positivt (Herzberg et al., 2008). Det bör dock tas i åtanke att 

en stor del av utformande och förståelsen av styrmetoder ligger i att förstå vilken grad av 

frihet de anställda vill ha i sitt arbete (Parment, 2012). Vissa föredrar väldefinierade 

arbetsuppgifter, medan andra önskar bryta bort från rutiner och istället agera mer självständigt 

(ibid.). Att prestera bra ger i sig en slags belöning till sig själv medan sämre prestation 

genererar negativa känslor (Hackman & Oldham, 1980). På så sätt blir det en 

självåstadkommen positiv arbetsmotivation där belöningen består av den positiva känslan som 

en bra prestation genererar, istället för en extern belöning (ibid.). Hertzberg et al. (2008) 

menar också att prestationen påverkar motivationen samt att en bra utförd prestation har 

kortsiktig positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen. Däremot menar Vroom (1995) att det är 

den belöning som arbetet kan tänkas generera som skapar motivation.  

3.4 Direkt styrning  
För att resultatstyrning ska vara ett effektivt styrmedel i en organisation måste det kunna 

avgöras vilka resultat som är önskvärda och som ska kontrolleras (Merchant & Van der Stede, 

2012) De anställdas beteende ska även ha signifikant påverkan på utfallet av arbetet, och 

dessa ska kunna mätas på ett bra och effektivt sätt (ibid.). Om verkliga mål inte 

överensstämmer med de som mäts kan detta innebära en suboptimering i företaget (Zenger & 

Marshall, 2000). I de fall som dessa villkor inte kan uppfyllas är resultatstyrning inte det mest 

effektiva styrmedlet (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Merchant och Van der Stede (2012) framställer handlingsstyrning som en mer direkt form av 

styrning. Styrning innefattar en process där en organisation avsiktligt påverkar en person eller 

grupps handlingar (Baliga & Jaeger, 1984) för att få denne att agera i organisationens bästa 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Denna styrningsmetod är bäst lämpad när chefer är de 

som har störst kunskap om vilka handlingar som är önskvärda (eller icke-önskvärda) och har 

möjligheten att kontrollera att de utförs på rätt sätt (ibid.). Handlingsstyrning kan liknas vid 

den styrning som Macintosh (1995) betecknar byråkratisk styrning. Byråkratisk styrning 

utmärks av hög grad av kontroll och bygger på tre olika mekanismer för att styra de anställdas 
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beteende; iakttagande hierarki, regler och procedurer samt skriftliga uppgifter (Macintosh, 

1995). 

Iakttagande hierarki innebär ett kontrollsystem av övervakare på flertalet nivåer som 

kontrollerar underordnades arbete (Macintosh, 1995). Det innebär en direkt övervakning där 

den överordnade har möjlighet att guida den anställde i dennes handlingar (ibid.) samt att 

jämföra individens beteende med uppsatt standard och bestraffa eller belöna efter resultatet 

(Baliga & Jaeger, 1984). Merchant och Van der Stede (2012) menar på att begränsningar i 

beteende kan vara till hjälp vid styrning av anställdas handlingar. Detta kan innebära att 

organisationen gör det svårt, och ibland även omöjligt, att utföra handlingar som anses vara 

fel (ibid.). En begränsning kan vara av fysisk karaktär, så som lås på skrivbord och nekad 

tillgång till vissa områden, medan en annan begränsning kan innefatta administrativa åtgärder 

(ibid.). Det kan exempelvis innebära att vissa åtgärder kräver godkännande av chef innan det 

kan verkställas, eller att en uppgift kräver arbete av två eller fler personer för att utföras 

(ibid.). 

För att övervakning och styrning av anställdas handlingar ska fungera krävs dock att den 

överordnade är insatt i arbetet och har en förståelse för hur det bör utföras på bästa möjliga 

sätt (Macintosh, 1995). Den anställde måste även acceptera organisationens auktoritet (Baliga 

& Jaeger, 1984) samt acceptera övervakandet och maktförhållandet som finns mellan 

överordnad och underordnad (Macintosh, 1995). Genom att de mål som upprättas är tydligt 

formulerade vet den anställde vad som eftersträvas (ibid.). Denna styrningsmekanism försöker 

även på ett så klart och tydligt sätt som möjligt definiera alla enheters ansvarsområden och 

gränser samt förhållandet mellan dem (ibid.).  

Macintosh (1995) andra mekanism för byråkratisk styrning, regler och procedurer, innebär att 

formella regler används för att kontrollera de anställda, men efterföljandet gäller likaså för 

överordnade. Reglerna visar de rättigheter och skyldigheter som varje enhet ansvarar för samt 

även hur, i största möjliga mån, arbetet ska utföras för att uppnå bästa möjliga resultat (ibid.). 

Även Merchant och Van der Stede (2012) påpekar detta då de menar på att en kontrollform 

under handlingsstyrning innebär att anställda hålls ansvariga för sina handlingar. 

Implementeringen av denna styrningsform kräver en definition av acceptabla och icke-

acceptabla handlingar, samt att dessa kommuniceras ut till den anställde (ibid.). Önskvärt 

beteende kan kommuniceras ut i organisationen antingen administrativt; genom rutiner, 

arbetsregler, bestämmelser och liknande, eller socialt (Merchant & Van der Stede, 2012). 
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Dessa handlingar måste även kunna kontrolleras av den anställde samt att denne belönas eller 

straffas beroende på sina handlingar (Merchant & Van der Stede, 2012; Baliga & Jaeger, 

1984). Inom handlingsstyrning används ofta negativa implementeringsmetoder, där icke-

acceptabelt beteende oftare straffas än vad accepterat beteende belönas (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Mekanismen regler och procedurer förespråkar en opersonlig arbetsmiljö och 

förhållningssätt mellan underordnad och överordnad (Macintosh, 1995).  

Övervakningen av anställda kan vara direkt och kontinuerlig, men kan även förekomma i 

perioder eller i efterhand (Merchant & Van der Stede, 2012). Kontroll i efterhand är likt 

Macintosh (1995) tredje mekanism för byråkratisk styrning, skriftliga procedurer, och kräver 

inte någon direkt övervakning av de anställda. Inom organisationen dokumenteras istället allt 

som sker; så som beräknade och faktiska intäkter, kostnader och liknande (ibid.). Dessa kan 

sedan i efterhand kontrolleras av överordnade samt se hur väl det uppsatta resultatet nåddes 

(ibid.). Nackdelen är dock, utöver den kostnad som dokumentationen kräver av de som är 

inblandade i processen, att bevis kan manipuleras för att visa ett bättre resultat eller att 

överordnade endast tar dessa dokument som bevis vid utvärdering eller när beslut ska fattas 

(ibid.). Utöver detta kan det dock vara en effektiv mekanism när uppgifterna som ska utföras 

är förstådda och lättförståeliga (ibid.).  

3.5 Inre och yttre kontroll  
Merchant och Van der Stede (2012) presenterar två typer av styrning som riktar sig mot 

anställdas möjlighet att styra sig själva och andra i sin omgivning. Den första är 

personalstyrning, och bygger på de anställdas instinkt att kontrollera och motivera sig själva. 

Kulturstyrning, den andra styrningsformen, är utformat så att det uppmuntrar till ömsesidig 

övervakning och påverkan av varandras beteenden.  

3.5.1 Personalstyrning 

Personalstyrning har en mer positiv inverkan än andra typer av beteende- eller 

resultatstyrningsformer på en anställds prestation när arbetsuppgiften präglas av osäkerhet, då 

uppgiften kräver att flertalet undantag genomförs och där uppgiften inte går att analysera. 

(Abernethy & Brownell, 1997). Personalstyrning syftar till att uppnå tre saker (Merchant & 

Van der Stede, 2012). För det första ska den klargöra förväntningar som organisationen har 

för den anställde (ibid.). För att uppnå en positiv intern arbetsmotivation är det viktigt att den 

anställde vet resultatet av sitt arbete (Hackman & Oldham, 1980). Beteendet hos den anställde 

påverkas i sin tur av vilka förväntningar denne har på sina handlingars resultat (Vroom, 

1995). För det andra så ser personalstyrningen till att de anställda besitter den kunskap och 
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har tillgång till de redskap som krävs för att utföra ett bra arbete (Merchant & Van der Stede, 

2012). Den anställdes prestation ska förstås utifrån personens förmåga att utföra uppgiften 

(Vroom, 1995). Arbetsuppgifternas utformning och hur bra den anställde passar ihop med 

arbetsuppgifterna påverkar arbetsmotivationen (Hackman & Oldham, 1980). Till sist så kan 

personalstyrning öka chansen för egenkontroll hos den anställde (Merchant & Van der Stede, 

2012). Detta innebär en inneboende kraft som uppmanar den anställde att vilja göra ett bra 

jobb och engagera sig i arbetet (ibid.) Även Hackman & Oldham (1980) beskriver en slags 

självåstadkommen positiv arbetsmotivation där belöningen består av den positiva känslan som 

en bra prestation genererar. Egenkontroll anses vara positivt eftersom det kan ge den anställde 

en känsla av självrespekt och tillfredsställelse när dess arbete gör att organisationen lyckas 

med sina uppsatta mål (Merchant & Van der Stede, 2012).  

Enligt Merchant & Van der Stede (2012) kan personalstyrning implementeras på tre olika sätt. 

Antingen genom urval och placering, träning eller utformning och resurstillgångar. Urval 

och placering innebär att organisationen lägger resurser på att leta upp den person som anses 

bäst kvalificerad för jobbet (ibid.). Hackman & Oldham (1980) menar att det är av stor vikt att 

den anställde passar bra ihop med arbetet som ska utföras för att på så sätt främja motivation 

och bra prestation. Genom träning kan viktig information om vilka handlingar som bör utföras 

och vilka resultat som är önskvärda ges till den anställde, något som kan öka sannolikheten 

för att denna gör ett bra arbete (Merchant & Van der Stede, 2012). Det kan även innebära en 

positivt motiverande effekt eftersom välinformerade anställda, som känner att de förstår sitt 

arbete bra, ofta har en vilja att utföra uppgiften bättre (ibid.). En anställds prestation ska 

förstås utifrån dennes motiv eller preferenser samt personens grad av tillfredsställelse av 

arbetssituationen (Vroom, 1995). Arbetsuppgifter bör inte heller vara alltför komplexa utan 

vara utformade på ett sätt så att det ger anställda möjlighet och motivation att lyckas med sitt 

arbete (Merchant & Van der Stede, 2012). Vroom (1995) menar att det vid en mer komplex 

arbetsroll är svårare att sätta upp lämpliga prestationsmått. Detta kan jämföras med Hackman 

och Oldhams (1980) arbetsegenskap krav på olika färdigheter som snarare menar att 

uppgiften bör inneha viss komplexitet för att verka meningsfullt för den anställde. Det är 

viktigt att en anställd känner sig personligt ansvarig för resultatet av arbetet samt känner att 

arbetet är meningsfullt, vilket påverkar den interna arbetsmotivationen positivt (Hackman & 

Oldham, 1980). De anställda behöver även tillgång till resurser som underlättar i arbetet och 

är specifika för just deras uppgift (Merchant & Van der Stede, 2012). 
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3.5.2 Kulturstyrning 

Om personalstyrning kan ses som riktat mot anställdas inre påverkan, riktar sig kulturstyrning 

mot en övervakning och påverkan på andras beteenden. Kultur definieras ofta av begrepp så 

som gemensamma värderingar, tolkningar och normer (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Kulturen är uppbyggd kring traditioner, ideologier, attityder och sätt att bete sig (Merchant 

och Van der Stede, 2012). Kultur kan också beskrivas som grunden till ”social ordning”, vilka 

regler vi följer i vardagen, de som ger möjlighet att förutspå sociala beteenden samt förmågan 

att komma överens med andra och finna mening i arbetet (Schein, 2010). Kultur är viktigt för 

hur chefer och anställda relaterar till och interagerar med kunder, men är även central när det 

gäller att styra och förstå beteenden, sociala händelser, institutioner och processer (Alvesson, 

2002). Organisationskulturen underlättar även vid förståelsen av en organisations olika 

förändringar, och där det centrala i kulturen är att delade värderingar och samspelade 

handlingar förekommer (ibid.).  

Kulturstyrning uttrycker en stark form av grupptryck som återspeglas i gemensamma normer 

och värderingar (Merchant och Van der Stede, 2012). Normerna finns både i skriftliga och 

icke-skriftliga regler som avser att styra beteenden hos de anställda (ibid.). Kultur kan delas in 

i artefakter, värderingar och underliggande antaganden (Schein, 2010). Artefakter 

exemplifieras som synliga strukturer och processer, samt observerade beteenden, varpå den 

sistnämnda kan vara svår att tyda (ibid.). Värderingar kännetecknas av ideal, mål och ideologi 

- dock stämmer dessa nödvändigtvis inte överens med beteenden och artefakter (ibid.). De 

omedvetna, självklara värderingarna klassificeras som underliggande antaganden som i sin tur 

avgör beteenden och känslor (ibid.). Kultur kan ses som vägledande för beteenden (Alvesson 

& Sveningsson, 2008). Ju starkare sociala och emotionella band som finns mellan medlemmar 

i en kultur desto mer effektiv är kulturstyrning som styrmetod (Merchant och Van der Stede, 

2012).  

Kulturen i en organisation kan variera i styrka och stabilitet beroende på organisationens 

historia och livslängd (Schein, 2010). En stark kultur kännetecknas av en gemensam syn och 

kärnvärden i en organisation vilket möjliggör större inverkan på beteenden (Robbins & Judge, 

2014). Även subkulturer har möjlighet att påverka beteenden (ibid.). Subkulturer kan bildas 

av olika grupper som formar organisationen, så som exempelvis yrken, och kan vara mer eller 

mindre strukturerade (Schein, 2010). Dessa subkulturer har olika värderingar och tolkar 

företeelser i organisationen på olika sätt, något som kan bero på att arbetsuppgifterna ser olika 

ut i olika delar av organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2008).  
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Organisationskulturer kan ses som ett substitut för andra regler eftersom önskvärt beteende 

blir standard ändå (Merchant och Van der Stede, 2012). Dock kan kultur i organisationer vara 

svår att fastställa, men är generellt sett lättigenkännlig för de anställda då det påverkar deras 

beteenden och attityder (Robbins & Judge, 2014). Trots att organisationers mål och strategier 

förnyas och anpassas till omvärlden så är kulturen ofta densamma (Merchant och Van der 

Stede, 2012). Enligt Schein (2010) är kultur svårt att ändra på eftersom gruppmedlemmar 

föredrar stabilitet som ger mening och förutsägbarhet. Detta kan ibland hämma den förnyelse 

som krävs för att passa in i en föränderlig omvärld (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Till skillnad från Schein (2010) menar Merchant och Van der Stede (2012) att det, genom 

exempelvis gruppbelöningar, faktiskt går att påverka organisationskulturen. 

Gruppbelöningarna kan exempelvis bestå av en bonus eller vara vinstbaserad beroende på hur 

företaget presterat (ibid.). Hollensbe och Guthrie (2000) menar att när belöning är satt mot ett 

visst mål är anställda mer motiverade att arbeta mot detta mål. Ju längre en grupp håller ihop 

desto större tillit finns inom gruppen, något som ökar incitamentens styrka (Zenger & 

Marshall, 2000). Genom att införa gruppbaserade belöningar minskar länken mellan 

individuella prestationer och belöning av uppnådda resultat, till skillnad från där belöningar 

utifrån individuella resultat delas ut (Merchant & Van der Stede, 2012). Kommunikation om 

vad som förväntas av de anställda och ömsesidig övervakning främjas då istället för att 

fokusera på belöningar (ibid.). Det finns dock en viss koppling kvar mellan individuella 

belöningar och belöning av uppnådda resultat, där möjligheter till belöning kan trigga 

teamwork, träning för nyanställda och grupptryck på vissa individer som inte anses tillföra 

tillräckligt (ibid.).  

Ett annat tillvägagångssätt att påverka kulturen kan vara interna förflyttningar där de anställda 

provar på andra poster för att bättre förstå problem som uppstår i dessa delar (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Det är även viktigt att implementera den önskvärda kulturen 

genomgående i hela organisationen (ibid.) för att åstadkomma gemensamma värderingar 

(Alvesson, 2002; Schein, 2010), komma bättre överens (Schein, 2010) och åstadkomma 

samspelade handlingar (Alvesson, 2002). På så sätt bör högsta ledningen, i sin roll som 

förebilder, därmed svara i enlighet med den interna kulturen med sina handlingar och 

uttalanden (ibid.). Seniora anställda kan ses som styrande av kulturen när de understryker mer 

eller mindre viktiga aspekter i organisationen (Alvesson, 2002).  
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4. Empiri  
Under detta kapitel sammanfattas svaren på de utförda intervjuerna. Utformningen på 

kapitlet försöker i så stor utsträckning som möjligt svara mot upplägget i den teoretiska 

referensramen för att underlätta för läsaren. Utöver denna fördelning har även en uppdelning 

av de båda företagen gjorts för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa på skillnader och 

likheter mellan dem.  

4.1 Företagsinformation   
De båda fallföretagen är lokaliserade i Västsverige inom relativt nära avstånd från varandra. 

Totalt intervjuades åtta personer som berörs av orderförändringar relaterade till 

tidsförändringar som uppkommer då kunden vill ändra leveransdatum på grund av exempelvis 

förseningar som uppstått på byggarbetsplatsen. Båda företagen tillverkar kundspecifika 

produkter som levereras till byggarbetsplatser.  

Företag A: 

 

 

Figur 2: Organisationsschema Företag A 

I Figur 2 visas ett organisationsschema sammanställt utifrån intervjupersonernas utsagor, där 

de avdelningar som är av intresse för studien omnämns. På Företag A genomfördes intervjuer 

med representanter från sälj-, OSS (Order Sale Support) - och leveransavdelning. I Tabell 3 

visas översiktlig information om intervjupersonerna. 

VD 

Säljchef Sverige 

Regionschef 

Säljkontor 1 Säljkontor 2 

Fabriksenhetschef 

OSS-avdelning 
Leverans-
avdelning 

Produktions- 
avdelning 
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Tabell 3: Sammanställning intervjupersoner Företag A 

Avdelning Befattning Fiktivt 

namn 

Antal år i 

företaget 

Intervjutillfälle 

Säljkontor 1 Innesäljare Sara 3 2015-03-23 

Säljkontor 1 Utesäljare Simon 3 2015-03-23 

Säljkontor 2 Utesäljare Samuel 32 2015-03-26 

OSS-avdelning Orderberedare Olle 25 2015-03-24 

Leveransavdelning Transportplanerare  Tommy 29 2015-03-24 

 

Både ute- och innesäljare arbetar tillsammans och majoriteten av dessa, i den intervjuade 

regionen det vill säga, befinner sig på Säljkontor 1 och resterande på Säljkontor 2 (Sara, 2015) 

vilken är belägen på annan ort men i samma byggnad som fabriksenheten. I fabriksenheten 

inkluderas även OSS- och leveransavdelning (Olle, 2015; Tommy, 2015).  

Alla säljare, både ute- och innesäljare, i samma region är underställda en regionchef som i sin 

tur lyder under en säljchef för hela Sverige (Sara, 2015). Inom organisationen är innesäljarna 

organiserade som en grupp med en ansvarig person överställd dem (Sara, 2015). Utesäljarna 

har mer kontakt med kunder i säljarbetet medan innesäljarna fungerar mer som stöd för 

utesäljarna (ibid.). 

OSS-avdelningen står för Order Sale Support och har hand om ärenden relaterade till order. 

Arbetet innebär att ta emot, färdigställa och säkerhetsställa de order som kommer in från 

säljare och ser till att kunder får rätt material, till rätt pris och ställe i rätt tid. Vid 

orderändringar kan de ha kontakt med säljavdelning, leveransavdelning samt kunder. Från 

denna avdelning intervjuades en orderberedare. Chefen på avdelningen, som i sin tur är 

underställd fabrikschefen, svarar under VD:n. (Olle, 2015)   

Leveransavdelningen har hand om främst större leveranser som ska levereras ut till kund. Vid 

orderändringar kontaktas avdelningen av antingen kund, sälj- eller leveransavdelning. 

Leveransavdelningen har logistikchefen över sig, som i sin tur lyder under fabrikschefen. 

(Tommy, 2015) 

I studien används fiktiva namn för intervjupersonerna på grund av att anonymitet utlovats. 

Från Säljkontor 1 intervjuades en innesäljare respektive utesäljare, där båda arbetat tre år i 

organisationen men flera år med liknande arbetsuppgifter på tidigare arbetsplatser (Sara, 

2015; Simon, 2015). Från Säljkontor 2 intervjuades en utesäljare med 32 års erfarenhet av 

säljarbete inom organisationen (Samuel, 2015). Från OSS-avdelningen intervjuades en 
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orderberedare som arbetat 25 år i organisationen, däribland några år på 

produktionsavdelningen (Olle, 2015). På leveransavdelningen intervjuades en 

transportplanerare som arbetat nästan 30 år i organisationen på flera positioner relaterade till 

transporter (Tommy, 2015).  

Företag B:

 

Figur 3: Organisationsschema Företag B 

I Figur 3 visas ett organisationsschema som är sammanställt utifrån intervjupersonernas 

uttalanden, där de avdelningar som är av intresse för studien omnämns. I Tabell 4 visas 

översiktlig information om intervjupersonerna på företaget. På Företag B genomfördes tre 

intervjuer som representerade koordinatorsgruppen, produktionsenheten samt logistikstöd och 

produktionsplanering. 

Tabell 4: Sammanställning intervjupersoner Företag B. 

Avdelning Befattning Fiktivt 

namn 

Antal år i 

företaget 

Intervjutillfälle 

Koordinatorsgruppen Chef 

Koordinatorsgruppen 

Karin 13 2015-03-31 

Produktionsenheten Produktionsledare och 

ansvarig för utlastning 

Peter 26 2015-03-31 

Logistikstöd & 

Produktionsplanering 

Chef Logistikstöd & 

Produktionsplanering 

Lars 17 2015-03-31 

 

VD 

Fabrikschef 

Produktions-
enheten 

Logistikstöd & 
Produktions-

planering 

Marknadsavdelning 

Affärsområde: 
Byggprojekt 

Koordinator- 

gruppen 
Sälj Säljstödgruppen 

Affärsområde X Affärsområde Y 
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Koordinatorsgruppen, som tidigare benämndes innesäljare, innefattar tre delar bestående av 

Tillvalskoordinatorer, Projektkoordinatorer och Kundsupport eftermarknad. 

Tillvalskoordinatorer gör produktritningar och lämnar priser till kund. Projektkoordinatorer 

orderlägger, har kontakt med byggarbetsplatser och gör leveransordningar. Kundsupport 

eftermarknad har hand om support mot kunder efter leverans.
2
 Koordinatorsgruppen återfinns 

under affärsområdet Byggprojekt, som är ett av tre områden under Marknadsavdelningen där 

chefen i sin tur lyder under VD:n. Inom koordinatorsgruppens affärsområde Byggprojekt 

finns även Sälj och Säljstödgruppen inkluderade. Utesäljare är inte lika involverade i 

processen, utan sluter endast avtalet på plats. Resterande arbete är upp till koordinatorerna att 

hantera. (Karin, 2015) 

Till skillnad från koordinatorsgruppen så lyder produktionsenheten under fabrikschefen, som i 

sin tur är underställd VD:n. (Peter, 2012). I produktionsenheten finns fem produktionsledare 

(ibid.). Denna enhet kommer att genomgå vissa omorganiseringar för att uppnå ett mer 

långsiktigt arbete (ibid.). Under fabrikschefen återfinns också supportfunktionen logistikstöd 

och produktionsplanering som arbetar med produktionsplanering av komponenter och 

förbättringar i logistik och produktionsteknik (Lars, 2015).  

Den första intervjun genomfördes med produktionsledaren, som arbetat 26 år i organisationen 

med olika befattningar på produktionsavdelningen (Peter, 2015). Detta innebär att han 

planerar och leder verksamheten när det gäller tillverkning samt planering av utlastning och 

vidare transport till kund (ibid.). Produktionsledaren var insatt inom samma område som 

Företag A:s transportplanerare. Den största skillnaden var att produktionsplaneraren hade mer 

ansvar för produktionen än transportplaneraren, som inte hade något sådant ansvar. Den andra 

intervjun genomfördes med chefen över koordinatorsgruppen Karin, som har arbetat 13 år på 

företaget och då i form av innesäljare utöver chefskapet. Den sista intervjun genomfördes med 

Lars som har arbetat på företaget i 17 år och är chef för logistikstöd och produktionsplanering. 

Han utvecklar främst användandet av affärssystemet, produktionsplaneringssystem samt 

optimeringsprogram (Lars, 2015). Om det blir problem vid orderförändringar kan han behöva 

hantera det i affärssystemet (ibid.).  

 
 

                                                            
2 Hädanefter kommer enbart koordinator att användas 
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4.2 Riskhantering:  

Företag A:  

På företag A går orderförändringar genom tre olika instanser; säljavdelningen, OSS och 

leveransavdelningen (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015; Olle, 2015; Tommy, 2015). 

Säljavdelningen består av innesäljare och utesäljare (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015). 

Utesäljare är de som säljer produkterna ut till kund, och har därmed den primära kontakten 

med kunden (Sara, 2015). Innesäljare agerar som ett stöd till utesäljaren, och är de som lägger 

in en order i systemet och tar hand om de ändringar som kunden vill göra (ibid.). Kunden 

kontaktar oftast utesäljaren vid frågor och förändringar, men detta kan även gå via 

innesäljaren (ibid.). Förändringen vidarebefordras sedan inåt i företaget till OSS (ibid.). 

Denna avdelning är de som tar emot, färdigställer och säkerhetsställer att de order som 

kommer in från säljavdelningen stämmer och att kunden får ut rätt material, till rätt pris, i rätt 

tid (Olle, 2015). Vid en förändring är det denna avdelning som får ta kontakt med berörd 

avdelning i produktionen och se till att den verkställs (ibid.). Om ändringen berör en 

senareläggning av ordern kontaktas leveransavdelningen som är ansvariga för leveransen ut 

till kund (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Författarnas sammanställning av möjliga informationsflöden vid orderförändringar i Företag A (Sara, 

2015; Simon, 2015; Samuel, 2015; Olle, 2015; Tommy, 2015). Förändringen utgår från kund, givet att det 

innebär en orderförändring relaterat i tid från kundens sida. 

 

Då mycket av företagets leveranser sker till byggarbetsplatser, som ofta bedrivs i projekt, 

finns det många faktorer som påverkar (Samuel, 2015). Det kan vara allt från väder, vind och 

det faktum att bygget kanske inte startat än (ibid.). Då det inte förs någon statistik på antal 

orderförändringar på säljavdelningen uppskattar intervjupersonerna att totalt antal 
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orderförändringar uppgår till mellan fem och tio procent (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 

2015). Alla säljare håller med om att tidsförändringar är en av de absolut vanligaste 

förändringarna från kundens sida (ibid.). Vid en orderförändring kontaktas OSS via mail till 

en gemensam mailkorg (Sara, 2015). Företaget är uppbyggt av tre olika fabriker enbart i 

Sverige, och i de fall som ändringen berör alla fabriker skickas detta mail ut till samtliga 

fabrikers egna OSS avdelning (ibid.). Den som sist åtgärdar ändringen skickar ut ett nytt 

ordererkännande där förändringen ingår (ibid.). Utfärdandet av en förändring kan anses vara 

någorlunda lätt för säljavdelningen då det finns en given mailadress som kontaktas (ibid.). 

Sedan meddelas om förändringen kan gå igenom eller inte tillbaka till säljaren (ibid.). 

 

”Jag förstår att det kommer [order]förändringar. Jag förutsätter nästan det när jag lägger en order att 

någonting kan hända. Jag tror man är ganska naiv om man tror att det kommer vara precis så som det 

är vid beställning.” 

Simon (2015) 

När en orderförändring sedan når OSS måste anställda på denna avdelning se hur långt i 

produktionen ordern har kommit, och sedan utgå från detta (Olle, 2015). Ju längre en order 

har kommit i produktionen desto svårare är det att ändra i den (ibid.). I dessa fall måste andra 

avdelningar kontaktas för att ändra det som inte längre går att ändra i systemet (ibid.). Det kan 

innebära att pack- eller plocklistor måste dras tillbaka för att rätt information ska finnas på 

ordern (ibid.). Detta innebär alltid merarbete för OSS (ibid.). Ju längre från leveransdag 

ändringar kommer in desto bättre är det för denna avdelning (ibid.). När en ändring sker via 

mail ska den komma till en gemensam mailadress eftersom vissa ändringar kräver snabb 

respons (ibid.). Genom användning av denna adress istället för avdelningens personliga 

adresser finns det alltid någon som kan svara på problemet (ibid.). Denna avdelning 

uppskattar att ca 40 procent av alla order förändras, och av dessa är mellan 10-15 procent 

relaterade till senareläggning av order (Olle, 2015).  

Det [orderförändringar] är väl något mellanting mellan del av arbetet och bieffekt.  

Det är ju någon som inte har tänkt riktigt färdigt när de skickar in ordern eller beställer sakerna,  

i de allra flesta fall. Sen kan det ju ha skett ändringar på bygget när det gäller leveranstiden. 

Olle (2015) 

Det är meningen att all kommunikation om orderändringar, oberoende av vad de gäller, ska gå 

genom OSS som sedan meddelar berörd enhet. Detta är dock inte alltid fallet, och 

leveransavdelningen på Företag A blir även kontaktad av säljaren eller kunden direkt. 

Anledningen till detta är enligt transportplaneraren Tommy att kontaktuppgifter till ansvarig 
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på leveransavdelning står med på sändningen. Denna kortare kedja kan vara positiv eftersom 

missförstånd minskas, men tar samtidigt längre tid än om det går genom rätt instanser. 

Leveransavdelningen blir då kontaktad via telefon eller mail. Oberoende av vilken avdelning 

som kontaktas så måste ändringen i slutändan gå via leveransavdelningen för att bli 

genomförd. Uppkommer ändringen innan det att ordern är klar läggs ändringen endast in i 

systemet. Om ordern redan är klar måste ändringar göras manuellt, och även hållas reda på 

manuellt, eftersom systemet inte klarar av dessa ändringar. Detsamma gäller om en 

orderförändring kommer in efter det att den är bokad för leverans. I dessa fall måste 

speditören kontaktas. Det blir därmed svårare att hantera en orderförändring ju senare den 

kommer in, och brukar även innebära större kostnader. (Tommy, 2015) 

Många orderförändringar som relaterar till senareläggning av godset tenderar att komma in 

sent (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015; Olle, 2015; Tommy, 2015). Detta är något som 

uppmärksammas både på sälj- och leveransavdelning. Detta kan bero på en miss i 

kommunikationen mellan säljare och kund, eller mellan kunden och leveransavdelningen 

(Olle, 2015). 

Ju mer kontakt [mellan säljare och kund] ju tidigare kan man kanske snappa upp en förändring […], 

det skulle bli ohållbart om man skulle hålla den kontakten så ofta. […] Om du har mycket kontakt 

[mellan säljare och produktionsenheten] kan det ske mängder med förändringar, men väntar du till 

sista två veckorna har du bara gjort en förändring. 

Simon (2015) 

Det blir därmed bättre att endast kontakta leveransavdelningen när ändringen är definitiv, för 

att på så sätt minska merarbetet (Simon, 2015). Oberoende av vem som kontaktar 

leveransavdelningen för att försena ordern så är rutinerna vid förändringen densamma 

(Tommy, 2015). Leveransavdelningen uppskattar att ca 20 procent av alla inkomna order 

leveransförsenas från kundens sida (ibid.). Leveransförseningar för stora order bokförs och 

bockas sedan av vid leverans (ibid.). Detta för att ha uppsikt över vilka order som finns kvar 

på företaget (ibid.).  

Att orderförändringar som är relaterade till tid helt skulle kunna gå att undvika är nästintill en 

omöjlighet enligt alla intervjupersoner (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015; Olle, 2015; 

Tommy, 2015). Frysperioder, där kunden inte får göra några förändringar efter en viss tid, 

ansågs vara svårt att införa mer av (ibid.). En säljare menade att det är svårt från deras sida att 

hålla reda på hur långt i produktionen ordern kommit, vilket innebär att det ändå blir en 

kontakt till produktionsenheten för att se om frysperioden infallit (Sara, 2015). Andra menade 
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på att det i slutändan straffar kunden och de får istället en negativ bild av företaget (Simon, 

2015; Samuel, 2015, Olle, 2015).  

 

För flexibiliteten är […] den del som vi säljer på. […] kunderna vi har, har inte all information så 

tidigt och det kan förändras med tiden. […] det kanske inte finns någonstans […] att ställa grejerna på, 

då kan inte vi bara lasta av grejerna där, utan då måste vi ju […] hjälpa kunden på något sätt. 

 Simon (2015)  

Produktionsenheten, det vill säga OSS och leveransavdelningen, menar att det existerar 

frysperioder men att de inte alltid efterlevs (Olle, 2015; Tommy, 2015). De menar också på att 

det i slutändan är kunden som företaget lever på och som måste tillfredsställas (ibid.).   

Det har inom organisationen införts ett system där kunden, vid större leveranser, kontaktas 

innan produktionen påbörjas för att säkerhetsställa att ordern är i rätt utförande och att den 

kan tas emot i tid på byggarbetsplatsen. Detta är något som ses som positivt av både kund och 

från produktionens sida eftersom det fångar upp en del förändringar i tid samtidigt som 

produkter inte behöver tillverkas i onödan. Systemet användes tidigare, men lades ner 

eftersom det missbrukades av vissa säljare. Exempelvis så chansade säljare vid inläggning av 

en order eftersom de visste att kunden skulle bli kontaktad av OSS och kunde då rätta till 

saker som inte stämde. (Olle, 2015) 

Företag B:  

Upplägget på Företag B är relativt likt upplägget på Företag A. De har utesäljare som jobbar 

med att sluta avtal och lämna offerter till kunden (Karin, 2015). Efter detta kommer 

koordinatorsgruppen in. Dessa kallades tidigare innesäljare, men har under det senaste bytt 

namn efter att arbetsuppgifterna delats in i olika områden. Då det blev för mycket att ta hand 

om alla delar tillsammans gjordes denna uppdelning för att minska kollisionerna som uppkom 

när alla gjorde allt. Det har även underlättat då företaget expanderat och hjälpt dem att 

effektivisera. Istället för att ha lite kunskap om många olika saker så är nu anställda mycket 

insatta inom vissa områden. (Karin, 2015) 

Olika rutiner finns beroende på var i kedjan de uppkommer. Innan produktion av större order 

startar kontaktas kunden för att se till att godset ska vara på plats den dag som är sagt. 

Uppkommer ändringen innan ordern frisläpps i produktionen innebär det endast ändringar i 

affärssystemet och godset frisläpps inte om ändringen innebär en tidsförskjutning. Detta 

märks inte av i produktionen eftersom koordinatorsgruppen fyller upp produktionen så att det 
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blir ett jämt flöde varje vecka, något som är viktigt i företagets produktion. Det som ändras 

innan frisläppning berör inte produktionen, men de ändringar som inkommer efter detta 

skriver koordinatorerna en avvikelserapport om som sedan skickas ut till berörd personal som 

får hålla reda på detta manuellt. (Karin, 2015) 

Om det uppstår problem vid orderändringar kontaktas Lars av koordinatorer eller 

utlastningspersonal, beroende på hur långt ordern har kommit. Han får hantera problemet i 

affärssystemet för att se om det går att backa ordern, vad som kan göras med materialet samt 

undersöka om det går att knyta de delarna till en annan tillverknings- eller kundorder. Han ser 

också till så att saldon blir rätt. (Lars, 2015) 

”Jag försöker styra det hela så att vi har rätt rutiner och sånt. Så att vi får de där flödena rätt. Det är 

mycket information som ska flöda både framåt och bakåt.” 

Lars (2015) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Informationsflöde vid orderändringar i Företag B (Karin, 2015; Peter, 2015). Ändringen utgår från 

kunden, givet att det gäller orderförändringar relaterat till tid från kundens sida. Om problem uppstår vid 

orderförändringar kontaktas stödfunktionen logistikstöd & produktplanering (Lars, 2015). 

Ändringar brukar komma i perioder och det finns mycket som kan påverka en byggarbetsplats 

så som väder, anställda och byte av kontaktperson (Karin, 2015). Företaget kan sägas vara den 

sista delen i byggprocessen (ibid.). Av ändringarna är det få som kommer in sent (Peter, 

2015). Då alla order måste vara inlagda en viss dag innebär detta en viss stress för 

koordinatorerna (Karin, 2015; Peter, 2015), något som kan innebära att fel saker läggs in i 

systemet och som måste rättas till i efterhand (Peter, 2015). Senareläggning av order från 

kundens sida är dock relativt få och uppskattas till cirka tio stycken i veckan (ibid.).  
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Tabell 5: Uppskattning av orderändringarnas uppkomst och fördelning enligt Lars (2015). 

Orderändringstyp Leveranstid Produkt Kontaktuppgifter 

Fördelning 5 % 35 % 60 % 

 

Lars (2015) uppskattar att 35 procent av orderändringarna tillhör produktändringar, den 

största delen på 60 procent tillhör ändringar av kontaktuppgifter medan endast fem procent av 

alla orderändringar hör till leveranstid. 

”Leveranstid är väldigt sällan eftersom vi har väldigt bra leveransplaner.” 

Lars (2015) 

Efter att en order frisläpps aviserar leveransplanerare kunden om vilken dag godset kommer 

vara på plats, och efter detta har kunden ett antal dagar på sig att kontakta företaget om detta 

inte stämmer innan produktionen definitivplaneras. Uppkommer ändringar efter denna period 

produceras godset ändå och lagras på kundens bekostnad. Vid de tillfällen som företaget gjort 

fel läggs lagerkostnaden på dem. Det bokförs i systemet vem som i slutändan ska stå för 

lagringskostnaden, det vill säga vem som är ansvarig för att ordern lagerhålls. 

Koordinatorerna har blivit bättre på att inte senarelägga sina order samt att kontakta bygget i 

tid för att se att de följer leveransplanen, och vänta med att producera godset om de inte gör 

det. Dock finns det alltid tillfällen då det ändå blir försenat på grund av något som skett på 

bygget under den tiden från det att företaget kontaktade kunden och ordern frisläpptes, till 

dess att den ska levereras. I dessa fall blir det en lagringskostnad för kund eftersom ordern 

redan producerats. (Peter, 2015) 

Inom organisationen förekommer, förutom upparbetade rutiner och regler för arbete, lärande 

genom grupparbete (Peter, 2015). När en ny innesäljare, eller koordinator, börjar på 

arbetsplatsen blir denna tilldelad en fadder (Karin, 2015; Peter, 2015). Faddern ska lära 

nyanställda att arbeta i systemet på samma sätt (ibid.). På så sätt blir också order inlagda på 

samma sätt i systemet (ibid.), något som underlättar arbetet i produktionen, och som företaget 

tjänar på i längden (Peter, 2015).  

Avvikelser uppstår mest i säljledet […]. Vi har blivit bättre, för de [nyanställda] har en fadder som 

följer upp de längre innan de släpper dem helt, de som lägger in order. Där märker vi skillnad [i 

produktionsenheten], […] då blir det inte så mycket avvikelser […], fel och ändringar. Så det är 

introduktionstiden som man tjänar på att inte ha för bråttom med, att släppa dem [nyanställda] fria. 

Peter (2015) 
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Att order läggs in i systemet på samma sätt kan ha medverkat till minskningen av avvikelser 

(Peter, 2015). Organisationen har även infört ett program där alla tjänstemän, en halvdag i 

veckan under fyra veckor, får vara med ute i produktionen för att få en förståelse för hur det 

fungerar och hur olika förändringar påverkar andra avdelningars arbete (Karin, 2015). Än så 

länge finns det inget program för produktionsanställda att besöka tjänstemän eftersom det kan 

vara svårt att genomföra (ibid.).  

”Det [produktionskännedomen] är uppskattat [av tjänstemännen]. […] Just det här med 

kommunikationen till kunden […] är ganska imponerande skulle jag tro […]  att det är någon som 

verkligen vet vad de pratar om och kan berätta så här tillverkar vi och så här går det till. Det ger ett 

förtroende och det är det vi är ute efter. Och man [tjänstemän] tänker till vad händer nu när jag gör 

detta, det blir en naturlig respekt för andras situation ute i produktionen.” 

Karin (2015)  

Inställningen till orderförändringar är inte alltid positiv, eftersom det kan innebära mycket 

arbete beroende på vilken ändring det handlar om (Karin, 2015). Dock innebär inte 

förändringar i tid mycket arbete. Det mesta av arbetet utförs av koordinatorerna och kan ta 15 

till 60 minuter (Karin, 2015), medan det endast tar fem till tio minuter för 

leveransavdelningen (Peter, 2015). Lars (2015) uppskattar att produktplanerarna på hans 

avdelning ägnar en till två timmar i veckan på orderändringar. Sedan kan det ta lite tid när 

ordern sen ska gå iväg då nya dokument och frakt måste bokas, vilket kan ses som merarbete 

(Peter, 2015). Kostnaden för ändring av tid är relativt låg eftersom lagringskostnaden hamnar 

på kunden (ibid.).  

Det finns fortfarande vissa frystider ut mot kund när de inte längre får göra en ändring, men 

detta är något som hade kunnat skärpas ännu mer (Karin, 2015). Det finns en viss vilja att 

vara måna om kunderna, vilket leder till att de ibland får en viss extrabehandlig och regler 

bryts för att tillfredsställa deras behov (ibid.). Eftersom produkterna som tillverkas kan ses 

som relativt lika andra konkurrenters så blir det som sker runtomkring om allt viktigare och 

relationerna mer personliga (ibid.). Kundfokus kan ses på olika sätt i organisationen, och 

koordinatorerna kan ses som mer kundfokuserade än produktionen (ibid.). Trots detta så 

menar produktionen att det måste kunna gå att ändra i en order eftersom kunden i slutändan 

ändå måste ha rätt produkt (Peter, 2015). Dock kanske kommunikationen måste förbättras så 

att rätt information läggs in från början (ibid.).  
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”Leveranssäkerhet är viktigt, att vi levererar ut det kunden beställt i rätt tid, i rätt kvalitet och rätt 

mängd. Det är ju A och O. […] Kunden ska inte bli lidande [av interna problem]. Det är väl min 

målsättning hela tiden att det ska komma ut rätt underlag. […] När det [informationen] ligger rätt i 

systemet då kommer även informationen rätt ut.” 

 Lars (2015) 

4.3 Belöningsstyrning 

Företag A: 

Utöver månadslön erhåller alla säljare, både inne- och utesäljare på de olika kontoren, en 

gemensam bonus baserad på försäljningsvolym (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015). 

Bonusen erhålles kvartalsvis förutsatt att ett uppsatt budgetmål uppnåtts (ibid.). Säljarna 

upplever att bonusen motiverar, men om budgetmålet är för högt uppsatt minskar 

motivationen istället (ibid.). Samuel (2015) hävdar dock att bonussystemet fungerar dåligt då 

volymmålet som det är baserat på är svårt att uppnå, medan de andra två säljarna Sara (2015) 

och Simon (2015) menar att systemet skapar samarbete och teamkänsla eftersom alla måste 

sälja för att uppnå bonusen. Dessa två säljare jobbar på samma kontor och menar på att 

anställda jobbar extra hårt när kvartalsbonusen närmar sig (Sara, 2015; Simon, 2015). Sara 

(2015) hade tidigare erfarenheter från annan arbetsplats då personlig budget användes och 

menade på att gruppbaserad bonus gav bättre teamkänsla och samarbete. 

”Säljare är som de är, de är ju tävlingsmänniskor ut i fingerspetsarna, klart att de vill ta order och göra 

ett bra jobb. Men moroten är ju där att du kan tjäna något extra […] för att nå bonusen.” 

Sara (2015) 

Alla säljare hävdar att säljare generellt sett är tävlingsmänniskor, något som skapar drivkraft 

till att sälja oavsett om bonusen uppnås eller inte (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015). 

Samuel (2015) menar att det roliga i arbetet är att göra affärer, och att både kunden och de 

själva är nöjda. Simon (2015) påpekade att det är att ta affärer från extern part som är 

motiverande. Innesäljaren har inte samma krav på att sälja stora volymer men bidrar ändå i 

arbetet mot kund (Sara, 2015). Säljarna upplevde även att tackmejl från kund eller en klapp på 

axeln från sig själv eller andra i organisationen fungerade motivationshöjande (Sara, 2015; 

Simon, 2015; Samuel, 2015). Även orderberedaren Olle (2015) ansåg att ett tackmejl var 

motivationshöjande. På OSS eller leveransavdelningen erhålls ingen bonus utöver lönen 

(Olle, 2015; Tommy, 2015). Om OSS-avdelningen gör bra ifrån sig kan möjligtvis chefen 

bjuda på fika (Olle, 2015). Den främsta belöningen på OSS-avdelningen är i form av en nöjd 

kund, när en kund visar tacksamhet, oftast i form av tackmail (ibid.).  
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”Jag tycker det är kul och se till så att folk som får våra grejer är nöjda. Det är väl det, kundnöjdhet. 

[…] Man får ju väldigt mycket ”tack för hjälpen” på mejlen eller […] ”thank you, you´re a star” […]. 

Det händer ju inte så sällan. […] Man blir uppskattad det blir man.” 

Olle (2015) 

Samma gäller på leveransavdelningen där tackmail och nöjdhet hos kund, OSS eller 

säljavdelningen är motivationshöjande (Tommy, 2015). Beröm kommer oftare externt än 

internt på leveransavdelningen (ibid.). Transportplaneraren spekulerade i att det skulle kunna 

bero på att det är en liten avdelning som har närmare till kund (ibid.). Vid väl utfört arbete kan 

även chefen berömma eller, tvärtom också, påpeka om något genomförts dåligt (ibid.).  

Företag B: 

Inom säljledet finns det ett stort eget ansvar och anställda har ett stort förtroende från 

ledningen att arbetet sköts på rätt sätt (Karin, 2015). Detta ger en trygghet åt de anställda och 

något som värnas om, men motiverar även till att utföra arbetet på rätt sätt (ibid.). Detta 

innebär också att mer chefskap inte är något som eftersträvas (ibid.). I och med fadderskapet 

finns det en likhet i hur arbetet utförs (ibid.). Inte heller produktionen tycker att mer styrning 

från chefer är något som föredras (Peter, 2015). De menar på att avvikelserna uppstår i 

säljledet och inte i produktionen (ibid.). Även Lars (2015) menar att koordinatorerna borde ha 

tydligare regler eftersom det händer att de godkänner sena förändringar utan att ta ut en 

tillräcklig kostnad för det.  

Inom Företag B förekommer ingen bonus utöver lönen, (Karin, 2015; Lars, 2015; Peter, 

2015). Karin (2012) menar att beröm för ett bra genomfört arbete kan förekomma från högre 

chef. Alla som arbetat i organisationen får däremot ta del av en årlig utdelning från delar av 

årets vinst. Hur mycket varje person erhåller beror på antalet arbetade timmar (ibid.). Den här 

vinstdelningen fås till semestern, och intervjupersonen tycker att det är kul och uppmuntrande 

(ibid.). 

”Det [vinstdelningen] är ju en liten motivation för alla egentligen. Att tänker vi alla lite extra på vad 

saker och ting kostar så får vi ju del utav det, så det är ju bra.” 

Lars (2015) 

Koordinatorn anser att inget skulle kunna öka motivationen, varken högre lön eller provision 

(Karin, 2015). Det finns tillräcklig motivation i arbetet ändå, med utmaningar varje dag 

(ibid.). Det som motiverar intervjupersonen i arbetet är de förbättringar som görs, men även 

att ha nöjda kunder som stannar kvar (ibid.). Att se till att koordinatorsgruppen, som är ganska 
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stor, mår bra och tycker det är kul att arbeta är också en utmaning i arbetet (ibid.). Det som 

motiverar produktionsenheten utöver lönen, är att möjligheten att kunna vara med och 

påverka (Peter, 2015). Lars (2015) motiveras av att hans arbete är roligt, se kunder och 

försäljning öka och att företaget hela tiden blir bättre.   

”Man får se effekterna [av arbetet] själv, man vet ju om vad man har gjort och vad det resulterar i,  

om det blir som man har tänkt.” 

Lars (2015) 

4.4 Direkt styrning 

Företag A: 

Vid en orderförändring sker arbetet mellan avdelningarna i samarbete med varandra, och det 

finns en samstämmighet om att alltid försöka uppfylla kundens behov (Olle, 2015; Samuel, 

2015; Sara 2015; Simon, 2015; Tommy, 2015). Säljaren kan aldrig påverka fabriken direkt, 

utan i dessa fall får en person högre upp i hierarkin kontaktas för att få igenom en förändring 

(Simon, 2015). En annan säljare menar att det vid en orderändring kan verka som att det är 

säljavdelningen som styr medan leveransavdelningen måste ge vika, eftersom kunden måste 

tillfredsställas (Samuel, 2015).  

”Egentligen är det ju sälj som styr [över leveransavdelningen vid orderförändringar] eftersom det är ju 

kundens intresse vi måste se till att bevaka. Oavsett hur jobbigt det är för leveransavdelningen att 

ändra så måste de ju göra det. Annars kommer vi ju i förlängningen inte att sälja, så är det ju bara.” 

Samuel (2015) 

Samtidigt menar intervjupersonen att produktionen kan ha sista ordet när det gäller vad som 

kan ändras, och då får kunden acceptera det (Samuel, 2015). I dessa situationer fungerar 

säljavdelningen mer som en budbärare (ibid.). 

Inom organisationen är innesäljarna organiserade som en grupp med en ansvarig person över 

dem (Sara, 2015). Alla säljare, både ute- och innesäljare, i samma region är sedan 

underställda en regionchef som i sin tur är lyder under en säljchef för hela Sverige (ibid.). I 

det dagliga arbetet är säljarna dock mycket självgående och har inte någon chef inblandad i 

arbetet, något som de tycker fungerar bra. Ökad inbladning av chefer, exempelvis vid 

beslutsfattande avdelningar emellan, är inte något som önskas (Samuel, 2015; Sara, 2015; 

Simon, 2015). 
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”Det är snarare jobbigt om chefen är med och styr och ställer i mitt arbete.” 

Samuel (2015)  

Dock kan en högre chef kontaktas om det skulle uppstå osäkerhet eller problem, exempelvis 

mellan avdelningars intressen (Samuel, 2015; Sara, 2015). Vid vissa tillfällen skulle mer 

befogenheter hos anställda vara att föredra så att beslut kan tas direkt av den som blir 

tillfrågad, exempelvis när det handlar om ett beslut vid en orderförändring (Simon, 2015). 

Säljaren menar att den som svarar på frågor eller är ansvarig måste kunna ha befogenheter att 

utföra det (ibid.).  

OSS-avdelningen, som går under fabriksenheten, har en chef på avdelningen som i sin tur är 

underställd fabrikschefen som svarar under VD:n. På så sätt blir det enligt orderberedaren 

korta beslutsvägar på OSS-avdelningen. Olle (2015) håller med om påståendet att de olika 

avdelningarna i undersökningen är hierarkiskt lika. Orderberedarens anser sig även ha goda 

möjligheter att få igenom sina önskemål, det finns även möjlighet att vända sig till högre chef 

om det skulle behövas. Dock önskas inte mer styrning från chefer på denna avdelning heller 

eftersom det inte anses hjälpa till i arbetet. (Olle, 2015) 

”Då [vid orderförändringar] har jag befogenheten att säga nej, likaväl som jag har befogenheten att 

säga att ”vi löser det här”, inom en rimlig gräns naturligtvis då.” 

Tommy (2015) 

Sista instansen vid en orderförändring som innefattar en senareläggning är 

leveransavdelningen. Om en annan avdelning inte accepterar leveransavdelningens beslut kan 

högre chefer kontaktas, men oftast löser det sig genom diskussion och en bra relation. Om en 

orderförändring däremot påverkar material och ekonomi i större utsträckning måste en chef 

kontaktas. Beslutsfattandet inom denna avdelning ligger hos logistikchefen som står över 

leveransavdelningen. Dock kan leveransavdelningen ändå vara med och påverka i beslut om 

vad som fungerar och inte. Ökad inblandning från chefer ses däremot inte som önskvärt på 

denna avdelning, med motiveringen att det ändå i slutändan är kunden som ska tillfredsställas. 

(Tommy, 2015) 

Huruvida det finns regler och rutiner om hur förändringar ska hanteras råder det olika 

uppfattningar om i organisationen. Ingen av säljarna är medvetna om att det finns någon 

utarbetad mall som ska följas (Samuel, 2015; Sara, 2015; Simon, 2015). Deras uppgift är att 

på snabbast möjliga sätt meddela vad som ska ändras så att en order inte skickas om den inte 

kan tas emot (Samuel, 2015). Leveransavdelningen menar dock att det finns utarbetade rutiner 
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på vad som får och inte får göras, men dessa kan tolkas på olika sätt genom organisationen 

(Tommy, 2015). Enligt OSS finns det ett dokument som visar på vad som ska göras vid en 

förändring, men dessa efterlevs inte alltid (Olle, 2015). Det lättaste sättet att utföra en ändring 

är inte alltid det rätta (ibid.). Alla intervjupersoner var överrens om att beteendet mot kund var 

det viktigaste, och att vara tillmötesgående mot denne, istället för att följa rutiner (Olle, 2015; 

Samuel, 2015; Sara, 2015; Simon, 2015; Tommy, 2015). En rutin innebär exempelvis att om 

en ändring kommer in efter det att godset är klart ska en avgift debiteras kund samt 

leveransdagen förlängas med två dagar (Olle, 2015). Men beroende på kund och humöret för 

dagen kanske detta inte efterlevs (ibid.).  

Om kunden vill ändra något på ordern […] ska vi egentligen flytta leveranstiden två dagar så 

att vi får lite tid på oss för det här och så ska vi debitera kunden […]. Men har vi en bra dag kanske vi 

gör detta [ändrar ordern] och behåller både leveranstiden och inte debiterar […] för vi vill vara en juste 

leverantör. […] Det finns rutiner. Ja. Men efterföljs dem? Nja. 

Olle (2015) 

I de fall som avgifter tas ut är det inte säkert att dessa når kunden (Olle, 2015). Den som 

debiteras är säljaren, som sedan får avgöra om denne tar ut kostnaden mot kund (ibid.). I de 

fall som avser en viktig kund, eller någon som kan bli viktig i framtiden, kan säljare avstå att 

ta ut denna avgift för att främja framtida transaktioner (Olle, 2015). Beslut kring 

orderförändringar tas i samråd med de som jobbar mot kund, OSS- och säljavdelning 

(Tommy, 2015). Det kan uppstå diskussioner och krockar här, men transportplaneraren 

Tommy (2015) menar att det är sunt. 

Tydligare regler och rutiner vid en orderförändring är dock inte något som hade uppskattats. 

En säljare menar på att det kunde vara en fördel om de var tydliga (Simon, 2015), medan 

resten hävdar att det inte behövs några ytterligare regler eller rutiner internt (Olle, 2015; 

Samuel, 2015; Sara, 2015; Tommy, 2015). Att prisa bort en förändring ses inte som ett 

alternativ eftersom företaget ändå anses vara ett premiummärke och med det även vara 

tillmötesgående gentemot kund (Olle, 2015).  

”Sådana regler [att orderändringar inte får göras efter en viss tid] mot kund kommer vi aldrig kunna ha 

- för att kunden har alltid rätt.” 

(Sara, 2015)    

Så som systemet är upplagt idag så kan inte säljarna gå in och ändra i det, även om det endast 

gäller småsaker som adressändring eller märkning av gods (Sara, 2015). Detta innebär att 

andra avdelningar måste kontaktas för att utföra dessa uppgifter, något som hade kunnat 
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utföras av säljarna själva eftersom det tar extra lång tid att kontakta någon som löser 

problemet (ibid.). Dock kan det innebära att andra saker ändras av misstag, något som ligger 

till grund för beslutet att ha så få personer inne i systemet samtidigt (ibid.). Tanken är att 

säljarens tid bör spenderas ute hos kund, och inte på att ändra i system (Simon, 2015). 

”En säljarens tid ska läggas ute hos kund helst. Men om man ska tala för de andra [säljarna] så tror jag 

[…] att göra det enkelt så att man inte behöver gå en utbildning för att göra en orderförändring.” 

Simon (2015) 

Inom produktionsenheten finns åsikten om att systemet måste vara ganska flexibelt eftersom 

ändringar kräver ett följsamt system, och det måste finnas fria tyglar för att ändra i det. Dock 

är mer eget ansvar inte något som skulle kunna utökas (Olle, 2015; Tommy, 2015) eftersom 

systemet trots allt har vissa begränsningar (Olle, 2015). Mer eget ansvar är ingen som önskas 

av säljarna heller (Samuel, 2015; Sara 2015; Simon, 2015) och en säljare menar att det även 

kan missbrukas från deras sida och därmed skada fabriken (Simon, 2015). Detsamma gäller 

mer inblandning av chefer i det dagliga arbetet, både från säljares (Samuel, 2015; Sara, 2015; 

Simon, 2015) och produktionsavdelningarnas sida (Olle, 2015; Tommy, 2015), en säljare 

menar att mer uppstyrning från chefer kan hindra det dagliga arbetet (Simon, 2015).  

Företag B: 

I de fall en orderförändring berör leveranstid, och det inte endast går att ändra i 

affärssystemet, läggs en förfrågan ut på leveransavdelningen (Peter, 2015). Vid en 

orderändring får leveransavdelningen först försöka lösa problemet, och om det behövs 

kontaktas produktionsledaren (ibid.). Detta förekommer oftast om det saknas rutiner kring hur 

det ska hanteras, att problemet är komplicerat eller sker i sista minuten (ibid.). 

Produktionsledaren har befogenhet att ta beslut om orderändringar går att genomföra med 

tanke på bland annat kapacitetsbegränsningar eller om kostnaden blir för stor (ibid.). Beslutet 

meddelas säljaren som i sin tur meddelar kunden (ibid.). Logistikstöd och 

produktionsplaneringsstab, produktionsenhetens och koordinatorsgruppens avdelningar står 

lika högt hierarkiskt sett där ingen är chef över den andra (Karin, 2015; Lars, 2015). Högre 

chefer i organisationen kan således lägga sig i arbetet om det skulle vara aktuellt, vilket inte är 

ofta (ibid.). 
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”Ibland kan det väl vara så att det är svårt att veta vem det är som ska besluta i någon fråga, var ska 

man gå med den frågan, vem som ska ta beslutet. Det kan vara svårt ibland om det gäller lite större 

grejer. Men just i det här dagliga som vi jobbar med, där är det inga konstigheter. […] 

Orderförändringar har vi koll på.” 

Karin (2015) 

Det finns i Företag B tydliga regler för hur det ska hanteras och vad som får göras i olika 

skeden samt hur sent och på vilka dagar en ändring får göras (Karin, 2015; Peter, 2015). 

Dessa regler, tillsammans med arbetsuppgifter och kontaktpersoner för olika avdelningar, 

ligger ute på intranätet (Peter, 2015). Leveransavdelningen har exempelvis dokument för hur 

de ska hantera saker som fraktdokument, lagring, returer och liknande som de kan titta på om 

det uppstår osäkerhet kring detta (ibid.). Det måste även fyllas i vissa dokument som visar på 

vad orsaken till lagringen är (som försening på bygget) och kostnaden på lagring osv. (ibid.). 

Genom de tydliga reglerna vet alla vad de ska göra och vilka beslut de ska ta samt om det är 

möjligt att göra en förändring (ibid.). Ibland händer det att en ändring görs senare än vad som 

egentligen är tillåtet, och då kontaktas produktionsplaneraren, men detta brukar då ofta 

kritiseras efteråt (ibid.).  

”Ibland följer dem [säljarna] inte ens det [dokumentet] men då skäller vi på dem, 

om det [ändringen] är lite sent.” 

Peter (2015) 

Det finns som sagt många utarbetade dokument för olika rutiner. Dock får det inte bli för 

mycket så att det blir svårt för de anställda att ta in allt (Peter, 2015). Blir det för mycket kan 

det vara svårt att hitta eller att de anställda inte går in och tittar på alla dokument (ibid.). Lars 

(2015) menar däremot att tydligare rutiner, bättre instruktioner samt mer information skulle 

tydliggöra vad som får göras och inte vid vissa tidpunkter. 

Både produktionsenheten och koordinatorsgruppen menar på att affärssystemet kan anses vara 

något begränsande eftersom ändringar måste registreras i datorn (Karin, 2015; Peter, 2015), 

något som endast hanterades manuellt tidigare (Peter, 2015). Eftersom systemet inte alltid 

synkroniserar med hur materialet måste omarbetas och hanteras innebär detta att systemet 

ibland måste behandlas på annat sätt än i verkligheten (Peter, 2015). Lars (2015) menar att det 

inte är systemet i sig som är begränsande, utan snarare organisationens processer och flöden 

som bidrar till hanteringen av systemet. Detta leder till att vissa saker inte kan läggas in i 

systemet av säljavdelningen och måste kommas ihåg manuellt av anställda, något som kan 

vara svårt att hålla reda på och även att lära ut till nyanställda (Karin, 2015). Dock är systemet 
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en viktig del, speciellt då verksamheten expanderar, och arbetet vore ohanterligt utan det 

(Peter, 2015).  

4.5 Inre och yttre kontroll  

Företag A: 

Vid en orderförändring finns det instruktioner på intranätet om vem som ska kontaktas 

(Samuel, 2015; Sara, 2015), men det är även något som förs vidare från andra inom 

organisationen (Sara, 2015). Det råder delade meningar om hur väl det går att kommunicera 

att en ändring måste ske. Vissa säljare menar att det är lätt att föra vidare denna information; 

det finns en kanal in i organisationen som kontaktas och det brukar sällan uppstå problem med 

att få igenom en förändring (Samuel, 2015; Sara, 2015). En annan säljare tycker dock att det 

kan vara svårt att få igenom förståelsen för varför en ändring måste genomföras (Simon, 

2015). 

Det [rutinarbetet] är inte användarvänligt, inte stegvis gå igenom proceduren, utan är mycket 

om och men, vi har väldigt mycket olika rutiner. Det känns som att det är mycket quickfix-

lösningar […]. Det finns ett utarbetat sätt för vad du ska göra men det ena hänger inte ihop 

med det andra, det är ingen röd tråd [mellan datasystem]. 

 Simon (2015) 

Inställningen till orderförändringar är inte helt positiv och det kan förekomma viss irritation 

från leveransavdelning och OSS när de uppkommer, men orderförändringar är något som 

ändå accepteras (Olle, 2015; Samuel, 2015; Tommy, 2015). Det finns en förståelse för 

orderförändringar eftersom det i slutändan är kunden och byggarbetsplatsen som påverkar i 

den osäkra miljö som företaget agerar i (Samuel, 2015; Sara, 2015; Simon, 2015; Olle, 2015; 

Tommy, 2015).  

Processen för hur en order hanteras vid en förändring kanske inte kan förändras och förbättras 

(Tommy, 2015). Dock fanns en önskan om att få ut information till säljare, och även kund, 

om hur sen information eller felaktigt inlagd information från början skapar merjobb för 

avdelningarna inom den producerande enheten (Olle, 2015; Tommy, 2015). Hos OSS syftade 

detta till säljarna (Olle, 2015), och hos leveransavdelningen ansågs att både säljare och OSS 

borde ha en större medvetenhet om detta (Tommy, 2015). Samuel (2015) menar även att 

kunden borde få ta del av denna information. Ansvarsbiten på hela kedjan hade därmed 

kunnat vara bättre, där bland annat säljarna tar ansvar för de order som hör till deras kunder 

(Tommy, 2015). 



52 
 

Kunden får ju ett ordererkännande, säljaren får ett ordererkännande och där står det klart och tydligt 

vilken dag vi levererar härifrån [leveransavdelningen] och vad vi levererar på det ordererkännandet. Så 

det får de [säljarna] ju x antal veckor innan leveransen, så man kunde begära att de hade lite bättre koll 

på dem. […] Vi kan då agera i god tid så att problemet blir mindre.  

Det skulle förenkla för mig. 

Tommy (2015) 

För leveransavdelningen är det en omöjlighet att kontakta varje enskild kund innan leverans, 

även om stora byggen ofta dubbelkollas, eftersom det är många olika order i rullning 

samtidigt (Tommy, 2015). Orderberedaren Olle (2015) uttrycker även att mer samarbete 

mellan avdelningarna skulle vara att föredra, exempelvis då det handlar om antal 

leveransdagar. Istället för att insistera på ett på förhand bestämt antal dagar för att förbereda 

en leverans borde det kunna vara mer flexibelt, för att tillfredsställa kund på bästa möjliga 

sätt, vid de tillfällen det finns möjlighet att minska dessa dagar (ibid.).  

”Där går vägarna lite isär [mellan chefer med olika kund- och produktionsfokus]. […] Där måste vi 

kunna vara så pass samarbetsvilliga så att vi kapar en dag på vår egen leveransplanering […]. För 

kunden får ju en hel veckas försening istället för bara en dag eftersom vi har fasta leveransdagar. Där 

kan det bli lite diskussioner och kollisioner ibland. Oftast så vinner ju vi [OSS], 

vi som har med kunden att göra.” 

Olle (2015) 

Detta skapar ibland kollisioner och diskussioner mellan avdelningarna enligt orderberedaren, 

då chefer som riktar sig utåt har ett större kundperspektiv än de som riktar sig mot 

produktionen. På OSS-avdelningen finns en strävan efter att vara kundvänlig, och oftast får 

OSS eller andra som sitter mot kund, sin, och med det även kundens, vilja igenom vilket gör 

att de kör över produktionen ibland. Olle (2015) förstår att produktionen är mer 

produktionsstyrda och får merarbete i dessa fall, och att det är därför de kan känna sig 

stressade, samtidigt som han tror att produktionen också förstår att det är kundens krav. I de 

flesta fall brukar det dock vara relativt lätt att få igenom sina önskemål. (Olle, 2015) 

Samuel (2015) menar att det tidigare gjordes gemensamma aktiviteter med avdelningen, något 

som då ansågs vara mycket motiverande. Han påpekar också att gruppaktiviteter inom 

företaget kanske skulle kunna öka gemenskap och samarbete mellan avdelningar, något som 

kanske egentligen är svårt att göra eftersom alla har en ganska tung arbetsbörda vilket även 

innebär att kontakten mellan avdelningar endast tas vid behov (ibid.). En annan säljare hävdar 

dock att det inte finns något som skapar någon motivation tillsammans mellan avdelningarna, 
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eftersom avdelningarna strävar efter olika uppsatta mål (Sara, 2015). Vidare spekulerar 

säljaren om arbete mot samma mål skulle kunna hjälpa (ibid.).  

Företag B: 

Företag B menade på att det vid en orderförändring förekom mestadels samarbete mellan 

avdelningarna (Karin, 2015; Lars, 2015; Peter, 2015). Dock kan produktionsenheten och 

koordinatorer ha olika åsikter, men det förekommer ingen konflikt (Karin, 2015). Det kan 

därmed förekomma en och annan kommentar varför en annan avdelning gör på ett visst sätt 

(ibid.) och viss irritation om samma fel sker vid upprepade tillfällen av samma person (Lars, 

2015). Mindre irritation förekommer om det är kunden som gjort fel, till skillnad från om felet 

är genererat internt (ibid.). 

”Sedan hör man väl ibland att det kan komma vissa kommentarer över varför man gör si och så [från 

andra avdelningar]. Men det handlar ju faktiskt om att man inte riktigt vet vad den andra pysslar med. 

Men det är ju lite varför vi gör den här produktionskännedomen. 

Det är ju för att få en större förståelse.” 

Karin (2015) 

För att få ökad förståelse har därför tjänstemän fått möjlighet att besöka produktionen några 

timmar i veckan, vilket de kallar för produktionskännedom (Karin, 2015; Lars, 2015; Peter, 

2015). Dessutom förkommer möten en gång i veckan där flera avdelningar är representerade, 

däribland alla tre intervjupersoner (Karin, 2015). På mötet deltar bland annat 

produktionsledare för olika grupper i produktionen samt produktionschef (Karin, 2015). Även 

koordinatorer, kvalitet, IT och inköp medverkar på mötet där det diskuteras hur produktionen 

ligger till och annan relevant information distribueras (ibid.). 
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5. Analys 
Analysdelen syftar till att jämföra den teoretiska referensramen mot den insamlade empirin. I 

teoristycket har osäkerhetsfaktorn refererat till projekt. I analysen kommer däremot 

osäkerhetsfaktorn appliceras på företag som levererar till projekt och som på grund av detta 

kan drabbas av osäkerhet i sitt dagliga arbete. I den första delen av kapitlet, där 

riskhantering behandlas, analyseras de båda företagen parallellt. I kapitlets andra del, som 

behandlar ekonomisk styrning, används först inom-case och efter detta mellan-case analys.  

5.1 Riskhantering  
Orsaken till osäkerhet i de studerade företagen kan refereras till Saunders et als. (2014) fem 

anledningar till att osäkerhet uppstår; miljö, komplexitet, information, individuella förståelser 

och synsätt samt temporära osäkerheter. Båda företag är verksamma i en miljö där externa 

faktorer, det vill säga byggprojekten som levereras till, påverkar leveranser (Sara, 2015; 

Simon, 2015; Samuel, 2015; Olle, 2015; Tommy, 2015; Karin, 2015; Peter, 2015). 

Komplexiteten hos projektet som leveranserna sker till påverkar hur länge något försenas, och 

informationen från byggprojektet, det vill säga när och hur fullständig informationen är vid 

mottagandet, har inflytande på hur ordern behandlas. Om informationen kommer innan dess 

att ordern börjat tillverkas kan andra order prioriteras (Olle, 2015; Karin, 2015). I de fall 

informationen inkommer i ett sent skede måste däremot ordern lagras för en senare leverans 

(Tommy, 2015, Peter, 2015). Saunders et al. (2014) fjärde anledning till att osäkerhet uppstår, 

individuella förståelser och synsätt hos de anställda, skiljer sig markant mellan de två 

företagen. Företag B har mycket tydligt utarbetade rutiner och regler som bestämmer vad som 

får och inte får göras vid en ändring (Karin, 2015; Peter, 2015). På Företag A, däremot, finns 

det rutiner som inte alltid följs och kundens bästa sätts istället i fokus (Olle, 2015; Tommy, 

2015). Det kan därmed påstås att ändringar som förekommer på Företag A är mer beroende av 

de individuella personerna som är inblandade i processen, och om de anser att det finns 

möjlighet att uträtta orderförändringen, till skillnad från Företag B där rutinerna avgör 

möjligheterna. Trots detta kan det uppkomma temporära osäkerheter (Saunders et al., 2014), 

orsakat av exempelvis väderförhållanden, som kan skapa ändringar i ett mycket sent skede.  

Likt De Meyer et al. (2002) som kategoriserar projektosäkerhet kan även de två studerade 

företagen klassificeras inom olika osäkerhetstyper. Atkinson och Crawford (2006)  menar att 

osäkerhet kan uppstå vid tidsberäkningar, något som kan jämföras med orderförändringarnas 

tidsförflyttning av slutkunden. Denna kundinitierade leveranstidsförändring kan uppkomma 

eftersom projekten i sig kantas av osäkerhet, något som innebär att information inte når 
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leverantören i tid. Likt Chapman och Ward (2003) som menar att osäkerhet innebär brist på 

kunskap och klarhet inom berörda områden är det naivt att förutsätta att alla förutsättningar är 

samma som vid beställning (Simon, 2015). 

Då risken för att ett byggprojekt blir försenat och att en order flyttas fram i tid alltid finns 

närvarande kan de båda företagen klassas i De Meyer et als. (2002) kategori förutsägbar 

osäkerhet. Till skillnad från De Meyer et als. (2002) variation kräver varje framflyttad order 

en individuell planering, så som den kontakt inom företaget som sker på Företag A och 

avvikelserapport som sker på Företag B samt de ändringar i affärssystemet som förekommer 

på båda företagen. Det finns även alltid en möjlighet att en förändring i tid kan uppkomma, 

vilket innebär att det inte kan relateras till oförutsägbar osäkerhet (De Meyer et al., 2002). 

Browning och Ramasesh (2015) menar att vissa oförutsägbara osäkerheter egentligen inte är 

oförutsägbara utan snarare faktorer som ingen tagit reda på. Då enbart tidsförändringar 

studeras i de berörda företagen påverkas de inte av klassificeringen av osäkerhet i projektet de 

levererar till. Huruvida dessa osäkerheter är kända för projektet, helt okända eller om det är 

något de inte ansträngt sig för att ta reda på påverkar inte den risk underleverantörerna utsätts 

för. Enbart möjligheten att projektet i sig kan utsättas för risker innebär en osäkerhet för 

företaget, och är något de inte kan påverka.  

Vad företagen däremot kan påverka är hur de handskas med osäkerheten när den väl uppstår, 

det vill säga olika beredskapsplaner för hur osäkerheten ska hanteras (De Meyer et al., 2002). 

Likt Atkinson och Crawford (2006) som menar att det antingen finns en uppfattning om en 

bästa lösning eller att en lösning måste ske i samråd med inblandade parter, kan de två 

studerade företagen anses hantera osäkerhet på olika sätt. Båda organisationer har på olika sätt 

utarbetat rutiner som ska vara till hjälp vid osäkerhet, även om avvikelser kan förekomma 

ibland. Säljavdelningen på Företag A är den part som ska ta emot förändringar av kund och 

sedan meddela detta vidare. Företaget har även tillsatt positionen innesäljare som ska agera 

som säljstöd till säljarna, så att säljarnas tid kan ägnas åt att sälja (Sara, 2015). På så sätt finns 

det en utarbetad plan för vem som bör ta kontakten in i företaget. Innesäljarna har sedan en 

kanal in i företaget vid hantering av orderändringar, vilket gör att det inte råder några problem 

eller missförstånd om vem som bör kontaktas om en förändring sker (ibid.). Denna kanal 

motsvaras OSS-avdelningen som har en gemensam mailkorg de kontaktas via (ibid.). Genom 

att alla på avdelningen har tillgång till denna mailkorg kan snabb respons på brådskande 

ärenden ges (Olle, 2015). På så sätt minskar även riskerna för att mer arbete än nödvändigt 

görs på ordern.  Avdelningen har även infört kontakt med kund innan tillverkningen av en 
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större order börjar för att försäkra sig om att ordern innehåller rätt delar samt att bygget ligger 

i fas så att de är i behov av produkterna i utsatt tid (Olle, 2015). De Meyer et al. (2002) menar 

att en del av att förebygga osäkerhet innebär att identifiera händelser som påverkar projektet. 

Genom att kontakta kunden i förväg kan delar av det som påverkar osäkerheten senare i 

kedjan motverkas, om det redan innan produktens tillverkning verifieras att kunden kan ta 

emot produkten i rätt tid.  

Liknande resonemang förs på Företag B som även de kontaktar kunden innan ordern frisläpps 

i systemet (Karin, 2015). De går dock ett steg längre och kontaktar även kunden angående 

beräknad leveransdag innan en definitiv planering i produktionen påbörjas (Peter, 2015). På 

så sätt har de utarbetat ytterligare en beredskapsplan för att kunden ska kunna ta emot godset i 

tid och minska risken för att förseningar ska uppkomma. Dock har de en väl utarbetad plan för 

vad som händer om det ändå uppkommer en oförutsägbar ändring. Godset lagerhålls då på 

kundens bekostnad (Peter, 2015). Företag B har, likt Företag A, vissa stora kunder som de 

troligtvis månar om. Men till skillnad från Företag A, där säljaren kan bestämma att inte 

fakturera kunden för extrakostnader så som lagerkostnad, är detta en tydligt upparbetad regel 

som alltid förekommer om förseningar från kundens sida uppkommer.  

Företag B kan därmed anses ha ett tydligt utarbetat system och beredskapsplan för vilka 

kostnader som faktureras till kund, hur en senareläggning ska lösas samt hur och när kunden 

ska kontaktas för att säkerhetsställa att godset kan tas emot i tid. På Företag A verkar dock en 

beredskapsplan som förespråkar kontinuerlig kontakt med kunden för att minska 

orderförändringar relaterat i tid i sista instansen (leveransavdelningen) svår att införa. En 

säljare på Företag A menar att det skulle vara en omöjlighet för dem att under hela projektets 

gång kontinuerligt uppdatera leveransavdelningen om projektets utveckling samt orderstatus 

(Simon, 2015). Ett projekts tidsfokus kan förändras flertalet gånger, och det skulle snarare 

skapa merarbete att kommunicera dessa förändringar flertalet gånger (ibid.). 

Transportberedaren ger även medhåll i detta eftersom leveransavdelningen har flertalet order i 

rullning samtidigt och konstanta uppdateringar av dessa skulle vara omöjligt (Tommy, 2015). 

En annan säljare menar att alla i organisationen redan i dagsläget är mycket upptagna med att 

utföra sitt arbete (Samuel, 2015). Detta kan innebära att en beredskapsplan där all osäkerhet 

som uppstår i ett projekt kommuniceras kontinuerligt istället kan innebära något negativt, 

något som kan leda till suboptimering av information enligt Browning och Ramasesh (2015).  
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De två företagen kan därmed anses ha olika syn på beredskapsplaner för hur en 

orderförändring relaterat till tid ska hanteras. Den beredskapsplan som existerar i respektive 

företag måste dock, enligt De Meyer et al. (2002) kommuniceras ut och accepteras av alla 

intressenter. I Företag B visas detta genom den acceptans alla respondenter visar angående 

reglernas betydelse medan det i Företag A finns en utarbetad plan för vem som bör kontaktas 

samt en konsensus om att tillfredsställa kunden är viktigt, något som kommer diskuteras 

senare.  

5.2 Ekonomisk styrning  
Första delen av analysen behandlade riskhantering och beskriver vilka handlingar som vidtas 

för att hantera de risker som orderförändringar innebär. Nästkommande del kommer att 

analysera hur de berörda avdelningarna beter sig vid en orderförändring och vilka slags 

styrningsmetoder som råder på de olika företagen som gör att riskhanteringen ser ut som den 

gör. Ekonomisk styrning användas för att balansera olika instansers intressen, motverka 

dominerande särintressen (Parment, 2010) samt för att få organisationens delar att fungera 

tillsammans (Anthony & Govindarajan, 2007). Det ansågs intressant att i denna studie även 

inkludera ekonomisk styrning då flertalet avdelningar med olika arbetsuppgifter och intressen 

på de olika företagen undersöktes. Utöver detta ämnar nästkommande kapitel att se hur 

ekonomisk styrning kan användas inom ett företag för att hantera den risk som 

orderförändringar för med sig. Analysen utgår från ett brett synsätt där flertalet aspekter tas i 

åtanke. Då riskhanteringen var relativt olikartad på de två företagen föreföll det intressant att 

undersöka olika styrningsaspekter för att påvisa skillnader och likheter.  

5.3 Belöningsstyrning Företag A 
Säljarna på Företag A arbetar utifrån ett upparbetat bonussystem (Sara, 2015; Simon, 2015; 

Samuel, 2015). Att säljarna belönas med det gruppbaserade bonussystemet efter att ha uppnått 

budgetmålet kan kopplas till Merchant och Van der Stedes (2012) definition av 

resultatstyrning och pay-for-performance, då anställda belönas för ett bra utfört arbete i bland 

annat monetär form. I dessa fall har företaget översatt målen till uppsatta försäljningsmål för 

enheten och som anställda sedan kan sträva efter, något som Merchant och Van der Stede 

(2012) menar är viktigt för att generera önskat resultat. Genom uppsatta budgetmål är det lätt 

för säljarna att se vad som förväntas av dem i arbetet, och det är enkelt att se om de uppfyller 

målen (Merchant & Van der Stede, 2012). Zenger och Marshall (2000) menar att belöning 

fungerar bäst inom små grupper, något som appliceras även i denna avdelning då 

säljavdelningen i den valda regionen är betydligt mindre än exempelvis produktionsenheten. 
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Säljarna har även stor flexibilitet i arbetet, vilket även kan kopplas till Merchant och Van der 

Stedes (2012) beskrivning av resultatstyrning, det vill säga att befogenhet ges till att ta egna 

beslut för att utföra handlingar som de tror kommer resultera i bästa möjliga resultat. Detta 

resultat ger då både fördelar för företaget, i form av större intäkter, men även för säljarna 

själva då de blir belönade med monetära medel. Bonussystemet är på så sätt utformat efter hur 

väl företaget presterar i form av försäljning, enligt Macintosh (1995) marknadsstyrning, och 

de uppsatta målen i form av budgetmål signalerar till säljarna vad som förväntas av dem i det 

dagliga arbetet (Merchant & Van der Stede, 2012).  

Det råder däremot olika tankar om huruvida bonussystemet fungerar bra. Samuel (2015) 

menar att det är svårt att uppnå volymmålet medan resterande säljare menar att det fungerar 

bra och skapar en teamkänsla. Om dessa motstridiga åsikter beror på att den första säljaren 

arbetar på ett annat kontor, eller att prestationsmålen inte kan kontrolleras (Zenger & 

Marshall, 2000) är diskuterbart. De anställda vet vad prestationsmålen motsvarar i monetära 

termer, men det kan vara så att de inte har möjlighet att påverka dem. Detta skulle kunna vara 

något som minskar dess incitamentstyrka.  

Självständighet i arbetet kan också vara en del av pay-for-performance, där belöningen 

utfaller i form av icke-monetär ersättning. En form av meritokrati kan sägas existera eftersom 

det är kunskap och skicklighet som kan tänkas ligga bakom belöningen, det vill säga hur bra 

de anställda säljer eller samarbetar och på så sätt får fler kunder. Några specifika regler om 

förväntat beteende verkar inte heller existera, vilket också karaktäriserar resultatstyrning 

(Merchant och Van der Stede, 2012). Säljavdelningen strävar snarare efter att sälja så mycket 

som möjligt vilket leder till ett tillsynes naturligt samarbete på avdelningen, mellan inne- och 

utesäljare, där alla jobbar mot samma mål - att uppnå bonusen. Resultatstyrning är nödvändigt 

då en organisation består av självständigt beslutsfattande enheter (Merchant och Van der 

Stede, 2012), vilket säljavdelningen på Företag A kan anses vara eftersom inblandning från 

högre chefer vid orderändringar eller i arbetet överhuvudtaget inte är önskvärt.  

Resultatstyrningen syftar även till, enligt Merchant och Van der Stede (2012), att styra 

beteenden hos de med beslutanderätt, vilket kan kopplas till säljarnas beteenden vid 

orderändringar i Företag A. Säljarna menar att de har beslutanderätt vid orderändringar i så 

stor utsträckning som är nödvändigt, med motiveringen att det är kundens krav som borde 

tillgodoses (Sara, 2015; Simon, 2015; Samuel, 2015). Resultatstyrning innebär även att de 

anställda tar nödvändiga risker för att till slut bli belönade för sitt arbete (Merchant & Van der 
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Stede, 2012). Om säljaren inte tillgodoser kundens behov finns det en möjlighet att kunden 

går förlorad, och risken för att en belöning uteblir växer. Säljaren utsätter därmed OSS och 

leveransavdelningen för en risk, genom att de blir överbelastade eller att det skapas 

diskussioner internt. Om säljaren tar risken att tillgodose kundens behov kan denne sedan bli 

belönad, i form av både bonus och tackmail. Nackdelen med denna typ av styrning är dock att 

målen sätts för högt och istället minskar anställdas motivation till att sträva efter uppsatta 

budgetmål. 

Det finns dock vissa nackdelar med belöningsstyrning där anställda kan offra långsiktiga mål 

för att på kort sikt få maximal utdelning (Ittner et al., 2003). Då företaget inte agerar på en 

marknad där alla är i behov av produkten, utan där de flesta kunder kan anses vara mer 

långsiktiga och där en relation skapas för att i framtiden kunna sälja mer, finns argument mot 

att långsiktiga mål offras till förmån för kortsiktiga mål. Det finns inte ett obegränsat antal 

kunder, då de flesta kunder är företagskunder, och i de fall som det finns potential att kunna 

sälja mer i framtiden kommer troligtvis strävan efter att sälja mer under en längre tid att vinna 

över möjligheten att få till en snabb affär. Det finns dock vissa saker som talar emot detta då 

belöningssystemet utgår från en gruppbasis och kan pressa anställda att dra sitt strå till 

stacken. Denna risk kan dock minskas eftersom arbetet i sig skapar en teamkänsla (Sara, 

2015; Sinom, 2015) och det kan finnas en förståelse för att vissa kunder tar längre tid för att 

bli lönsamma.   

5.3.1 Motivation Företag A 

Utöver de monetära målen finns det andra saker som kan agera motiverande på Företag A, så 

som att göra affärer för säljarna (Samuel, 2015; Simon, 2015) eller få tackmail från kunder 

(Olle, 2015; Tommy, 2015). Motivation till att utföra ett bra arbete kan, enligt Hackman och 

Oldham (1980), bero på att den anställde passar bra ihop med arbetet. Detta kan appliceras på 

säljarna i Företag A då alla intervjuade säljare är överrens om att drivkraften att sälja och att 

tävla finns inbyggd, och att motivationen till att uppnå bra resultat inte enbart kommer från 

monetära belöningar. Den anställde bör även veta resultatet av sin prestation för att påverka 

den interna arbetsmotivationen positivt (Hackman & Oldham, 1980), vilket säljarna ser i form 

av uppnådd bonus, antalet försäljningar samt uppskattningsmail från kunder. Den bekräftelse 

som säljarna erhåller efter utfört arbete kan även härledas till Hertzberg et al. (2008) som 

menar att bekräftelsen leder till en positiv men kortvarig arbetstillfredsställelse. Huruvida 

tillfredsställelsen är kortvarig är dock svårt att med säkerhet fastställa. Då säljarna har kontakt 
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med flertalet kunder samtidigt får de troligtvis bekräftelse på sitt arbete regelbundet i flera 

olika situationer.  

Att känna sig personligt ansvarig för arbetet påverkar också arbetsmotivationen positivt 

(Hackman & Oldham, 1980), vilket även appliceras på säljarna eftersom de har kontinuerlig 

kontakt med kunder. Säljarna upplevde att andra avdelningar inte hade samma närkontakt 

med kunder och därför inte alltid såg till kundens bästa på samma sätt som de gjorde, vilket 

kan tyda på att övriga avdelningar inte känner samma personliga ansvar som säljavdelningen. 

Dock finns det uttalanden från OSS- och leveransavdelningen som ändå visar på att de arbetar 

för kundens bästa (Olle, 2015; Tommy, 2015). På grund av att kunderna kan kontakta alla tre 

avdelningar innebär det att alla kan ställas till svars och därmed anses känna mer eller mindre 

personligt ansvar för slutresultatet. Avdelningarnas benägenhet att känna ansvar för arbetet 

anses ha en positiv och långvarig påverkan på arbetstillfredsställelsen (Hertzberg et al., 2008).   

Meningsfullhet i arbetet är också av betydelse för att främja motivationen (Hackman & 

Oldham, 1980), något som kan jämföras med Hertzberg et al. (2008) som menar att arbetet i 

sig leder till långvarig positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen. Säljarna drivs som sagt av 

att sälja då arbetet blir lite av en tävling samtidigt som de drivs av att tillfredsställa kunden 

och kan därför anses ha ett meningsfullt arbete och god arbetstillfredsställelse. Det som 

kännetecknade alla avdelningar var att de arbetar för kundens bästa, vilket tyder på att alla 

ändå kan se viss mening i arbetet. I likhet med Hackman och Oldhams (1980) teori om 

meningsfullhet i arbetet, så är säljarna på Företag A medvetna om att deras arbete är av 

betydelse både inom och utom organisationen. Utan deras arbete hade organisationen inte sålt 

sina produkter till kunder som utanför organisationen även kan uppleva dess värde. 

Säljarna upplever även en självständighet i sitt arbete då de inte är styrda av någon chef i sitt 

dagliga arbete. Enligt Hackman och Oldham (1980) leder hög grad av autonomi i arbetet till 

att den anställde ser att den egna arbetsinsatsen bidragit till slutresultatet, något som i 

slutändan kan öka anställdas motivation. Detta är något som kan appliceras inom Företag A. 

Genom sitt självständiga arbete ser de anställda att deras insats bidragit till resultatet, något 

som kan leda till en inre motivation vid utförandet av arbetet. Säljarna kan även tänkas få 

feedback från arbetet när de är i kontakt med kunder, då de får reda på om deras tjänster är 

uppskattade, något som Hackman och Oldham (1980) även menar främjar motivation i 

arbetet. 
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Medarbetare brukar ha färre motivationsproblem om de i större utsträckning kan påverka den 

värdeskapande processen (Parment, 2010). Detta i likhet med Hackman och Oldham (1980) 

som menar att den anställdes möjligheter till påverkan av arbetets utförande bidrar till att 

arbetstagaren ser resultatet av sin prestation som en följd av arbetsinsatsen, och har därmed 

större möjligheter till att känna motivation. I Företag A kan den värdeskapande processen för 

de studerade avdelningarna ses som kundens möjlighet till att få ut en bra produkt i rätt tid. 

Både leveransavdelningen och OSS menar att den tacksamhet som fås av kunder eller andra 

anställda kan ses som motiverande, vilket kan kopplas till Vrooms (1980) förväntningsteori då 

de anställda presterar utifrån en förväntan om att deras handling leder till något positivt, i 

detta fall i form av tacksamhet och nöjda kunder. Den här bekräftelsen på utförda handlingar 

kan också bidra till arbetstillfredsställelse (Hertzberg et al., 2008) vilket verkar stämma 

överens med situationen på Företag A. Alla tre avdelningarna är involverade i arbetet som här 

kan ses som värdeskapande för kunden, då de har nära kontakt med kunden om 

orderförändringen relaterat till tid lyckas eller inte.  

De olika avdelningarna har även stor frihet i sitt arbete, vilket kan höja motivationen i arbetet 

då Parment (2010) menar att individer med begränsad frihet tenderar att ha större 

motivationsbrist. Uppskattningen från kunder verkar vara något som alla avdelningar 

motiveras av, vilket kan härledas till Hackman och Oldhams (1980) teorier om att det kan 

uppkomma en slags positiv arbetsmotivation där belöningen består av den positiva känslan 

som en bra prestation genererar, istället för en extern belöning. Säljavdelningen får visserligen 

en monetär belöning utöver detta, till skillnad från övriga avdelningar som kan sägas vara 

beroende av den positiva känslan för att prestera. Det kan också härledas till Vrooms (1980) 

förväntningsteori där handlingarna ska leda till önskat resultat, i detta fall nöjda kunder samt 

försäljning och bonus. 

Även om intervjupersonerna ansåg sig vara tillräckligt motiverade av arbetet de utförde var 

det ingen som påpekade att det fanns tillfällen då, som Parment (2010) beskiver, individens 

arbete sätter press på andra medarbetare och organisationen får gå in och minska dess 

arbetsuppgifter. Inställningen till orderförändringar var inte alltid positiv utan ansågs vara 

något som måste genomföras. Det kan därmed antas att alla inblandade löser uppgiften vid en 

orderförändring, men attityden till dem kan minska risken för att mer arbete än nödvändigt 

görs för att lösa det. Med detta menas åtgärder, så som exempelvis många stoppade leveranser 

eller höga lagringskostnader, som i slutändan kan skada företaget i likhet med Parments 
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(2010) teori om att anställda som ser arbetet som en central del i livet kan i sina försök att 

hjälpa kunden sätta press på andra medarbetares prestation.  

5.4 Belöningsstyrning Företag B 

På Företag B förkommer ingen belöning i form av provision eller bonus utifrån hur mycket 

som säljs. Däremot får alla anställda ta del av en årlig utdelning av en del av företagets vinst, 

något som kan anses vara uppmuntrande både för produktionspersonal och för tjänstemän, där 

de anställda blir belönade utifrån hur företaget som helhet presterat under året. Belöning 

infaller då inte bara utifrån den individuella prestationen, utan beror även på hur alla anställda 

i företaget har agerat. Merchant och Van der Stede (2012) menar att anställda presterar bättre 

om de är medvetna om vilka finansiella mål som finns uppställda än om de endast är 

uppmuntrade att göra sitt bästa. Hollensbe och Guthrie (2000) menar däremot att endast 

utlovandet av en belöning kan få anställda att ställa upp egna mål att sträva efter. Utlovandet 

av belöning på Företag B kan därmed få alla anställda att sträva efter att utföra ett bra arbete 

trots att det inte finns några uttalade finansiella mål.  

Säljledet har mycket eget ansvar och förtroende från ledningen i att arbetet utförs på rätt sätt, 

något som verkar motiverande och ger trygghet åt de anställda. Detta kan jämföras med den 

icke-monetära belöning som Merchant och Van der Stede (2012) nämner. Istället för belöning 

i form av provision utifrån hur mycket som säljs så belönas de anställda med självständighet i 

arbetet. Detta uppskattas av de anställda, och kan antas vara något som eftersträvas i arbetet 

då inbladning av chefer inte är något önskvärt (Karin, 2015).  

5.4.1 Motivation Företag B    

Trots att det inte utfaller någon monetär belöning för det individuella arbetet så anser 

intervjupersonerna att det finns andra saker som kan anses vara motivationshöjande i arbetet. 

Säljledet menar, i likhet med Hackman och Oldhams (1980) teorier om den interna 

arbetsmotivationen, att arbetsuppgiften i sig och de utmaningar som förekommer i det dagliga 

arbetet är motiverande. Resultatet av prestationen och att se arbetet som givande (Hackman & 

Oldham, 1980) ser säljarna genom de förbättringar som genomförs, återkommande nöjda 

kunder samt vinstdelning varje år. Den här bekräftelsen på de utförda handlingarna kan bidra 

till arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1980; Hertzberg et al., 2008). Situationen i 

produktionsenheten kan liknas vid Hackman och Oldhams (1980) teori att om anställda ser 

resultatet av arbetet samt har möjlighet att påverka utformningen av det, kan arbetet upplevas 

meningsfullt. Produktionsenheten ser resultatet av arbetet delvis i form av vinstdelning 
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samtidigt som de har möjligheten att påverka arbetet, och på så sätt uppleva meningsfullhet i 

arbetet.  

Både produktionsavdelningen och koordinatorsgruppen verkar känna ansvar i arbetet, i likhet 

med Hackman och Oldhams (1980) teorier, då de känner att de kan förbättra och påverka 

arbetet. Hackman och Oldman (1980) menar även att anställda motiveras då de passar bra 

ihop med arbetet och drivs av den positiva känslan som ett bra utfört arbete kan generera. Då 

anställda på Företag B menar att de har möjlighet att påverka kan det antas att anställda på de 

båda avdelningarna passar bra ihop med arbetet då de har möjlighet att ändra sin 

arbetssituation till något de kan dra fördel av. Vid förändringar som främjar deras 

arbetssituation kan de även anses prestera bättre, något som kan ge en positiv känsla. Utifrån 

ovan nämnda faktorer som motiverar de anställda kan de båda avdelningarnas anställda anses 

passa bra ihop med arbetet. Koordinatorerna på Företag B kan även de ses ta del av den 

värdeskapande processen, som Parment (2010) menar är något som ökar motivation hos 

individen, när de är med och förbättrar arbetet samt får nöjda återkommande kunder.  

På grund av att båda avdelningar känner en vilja att påverka och förbättra, inte minst i form av 

den pågående produktionskännedomen, har de tydliga förväntningar om vad deras 

ansträngning kommer att leda till för resultat, detta i likhet med Vrooms (1995) 

förväntningsteori. Produktionskännedomen är en tydlig indikation på att det finns 

förväntningar på arbetet. Produktionsenheten nämner som sagt möjligheten att påverka arbete 

som en motivationshöjande faktor, men även att få ut lön för arbetet. Att lönen anses 

motiverande hos produktionsenheten stämmer överens med Parments (2010) teori, medan 

Hertzberg el al. (2008) snarare menar att det är en förutsättning för att undvika missnöje. 

Enligt Parment (2010) kan individer som ser arbetet enbart som en inkomstkälla motiveras av 

tydliga principer och anvisningar i arbetet. Företag B har tydligt utstakade rutiner och regler i 

det dagliga arbetet för sina anställda, något som kan verka motiverande (Parment, 2010). 

Även om intervjupersonerna inte såg brist på motivation som något problem, kan reglerna och 

rutinerna verka motiverande på andra inom organisationen som kanske inte besitter samma 

inneboende motivation.   

5.5 Direkt styrning Företag A 
Säljarna på Företag A har stor flexibilitet i arbetet och skulle inte föredra mer inblandning 

från chefer. Detta kan antas vara kopplat till att de redan vet vilka resultat som är önskvärda 

genom det uppställda bonussystemet, samt att deras prestation kontrolleras utifrån detta. 



65 
 

Bonussystemet utformning där avdelningen får en gemensam provision resulterar i ett 

samarbete hos de anställda för att uppnå uppsatta budgetmål (Sara, 2015; Simon, 2015; 

Samuel, 2015). Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är mätbarheten och de anställdas 

påverkan på resultatet ett villkor för att resultatstyrning används på ett effektivt sätt, något 

som kan anses uppfyllt på Företag A.   

För de övriga avdelningarna fanns inget bonussystem, och arbetet sker i organisationens bästa 

då kundens önskemål måste tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan relateras 

till Baliga och Jaegers (1984) definition av styrning där organisationen påverkar den 

anställdes handlingar, och Merchant och Van der Stedes (2012) påstående om att detta görs 

för att den anställde ska agera i organisationens bästa. Skillnader är dock påtagliga när det 

kommer till definitionen om vem som besitter störst kunskap i arbetet. Merchant och Van der 

Stede (2012)  menar att handlingsstyrning förekommer då chefer är de som har störst kunskap 

om arbetet medan en anställd på leveransavdelningen på Företag A hävdar att de har den 

största kunskapen huruvida en orderförändring är genomförbar (Tommy, 2015). På så sätt har 

leveransavdelningen även möjlighet att i viss utsträckning styra övriga avdelningar att agera 

utifrån deras begränsningar. OSS-avdelningen styrs även de av en slags handlingsstyrning, då 

handlingar styrs av begränsningar hos leveransavdelningen och samtidigt av säljavdelningens 

eller kunders önskemål. Handlingsstyrningen på avdelningarna utgår därmed inte utifrån en 

chef i någon större utsträckning i det dagliga arbetet, likt Merchant och Van der Stedes (2012) 

definition av handlingsstyrning, utan handlingar styrs mer via påtryckningar från övriga 

avdelningar samt kundens krav.  

Avdelningarnas till synes tydligt definierade ansvarsområden kan även kopplas till 

Macintoshs (1995) tre mekanismer som betecknar byråkratisk styrning. Den första 

mekanismen, iakttagande hierarki, syftar till att guida den anställda i dess handlingar 

(Macintosh, 1995). Detta kan exempelvis innefatta begräsningar i beteende genom 

administrativa åtgärder (Merchant & Van der Stede, 2012). På Företag A förekommer lite 

övervakning av chefer och avdelningarna agerar relativt självständigt. Inblandning av chefer 

uppstår endast vid enstaka tillfällen, men då oftast för att tillfredställa kundens behov och inte 

för att personen i fråga har mer kunskap om arbetet. På grund av att kundnöjdhet är den 

gemensamma nämnaren för de olika avdelningarnas arbete, uppkommer situationer där främst 

OSS- eller leveransavdelningen måste kompromissa i sitt arbete, samt att lite extra 

ansträngning i arbetet krävs för att få kunden nöjd. De administrativa begränsningar 

(Merchant & Van der Stede, 2012) som kan uppkomma i form av systembegränsningar 
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hindrar vissa anställda att gå in och ändra i systemet, och innebär att andra avdelningar måste 

användas för att utföra dessa förändringar. Trots att detta kan skapa dubbelarbete så innebär 

det också att färre personer är inne i systemet och kan ändra något som i slutändan kan skapa 

problem för andra avdelningar. 

Macintosh (1995) andra mekanism är regler och procedurer, och innebär att formella regler 

används för att kontrollera de anställda. På Företag A finns det lite kunskap om några 

utarbetade regler och rutiner vid en orderförändring relaterad till tid. En säljare menar att hans 

arbete innebär att på bästa och lättaste sätt kommunicera en ändring (Samuel, 2015), och en 

annan intervjuperson menar på att det lättaste sättet inte alltid är det rätta (Olle, 2015). 

Huruvida de regler som finns uppsatta om hur en ändring relaterat till tid ska hanteras följs 

beror ibland även på kunden och dagens humör hos de anställda (ibid.). Merchant och Van der 

Stede (2012) och Baliga och Jaeger (1984) menar att om handlingsstyrning ska fungera måste 

den anställde kunna straffas eller belönas beroende på sina handlingar. Företag A menar 

däremot på att regler aldrig går att upprättas gentemot kund eftersom denne alltid har rätt 

(Sara, 2015), samt att de kostnader som borde tas ut vid en förändring kan missgynna framtida 

transaktioner. Att prisa bort en förändring blir därmed ohållbart eftersom kundens krav måste 

tillgodoses eftersom företaget ändå anses vara ett premiummärke (Olle, 2015). Detta kan 

skapa svårigheter i att bestraffa en anställd för att denne inte handlar på ett i förhand 

upparbetat sätt, om det i slutändan ändå kretsar kring kundens krav och att tillfredsställa dessa 

på bästa möjliga sätt.  

Mekanismen regler och procedurer förespråkar även en opersonlig arbetsmiljö med distans 

mellan chef och anställd (Macintosh, 1995) och är något som kan ifrågasättas på Företag A. 

Även om hierarkin mellan avdelningarna kan uppfattas olika, ibland kan leveransavdelningen 

anses få ge vika för säljavdelningens krav och ibland får andra avdelningar rätta sig efter 

leveransavdelningens beslut, så brukar de flesta beslut kunna tas i samråd mellan anställda på 

olika avdelningar. På grund av detta kan kontakten anses vara mer personlig. Däremot finns 

det tillfällen då en avdelning kan gå via en högre uppsatt person om de inte accepterar en 

annan avdelnings beslut och därmed få sin vilja igenom. Huruvida denna kontakt är 

opersonlig kan vara svårt att avgöra.  

Macintosh (1995) tredje mekanism är skiftliga uppgifter och innebär att anställda kontrolleras 

i efterhand genom dokumentation kring intäkter, kostnader eller andra uppsatta mål. 

Säljavdelning mäts, som nämnt tidigare, efter sitt säljresultat och blir belönade utifrån om de 
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når de uppsatta målen eller inte. Leveransavdelningen bokför de kostnader som uppkommer 

vid en förändring, och kontaktar chef vid en förändring som påverkar material och ekonomi i 

stor utsträckning. Dock påpekas, av alla avdelningar, att kundens behov är viktiga att uppfylla 

och därmed påförs inte vissa kostnader på kunden i slutändan. Detta innebär att skriftliga 

dokument kan vara svåra att kontrollera anställdas arbete mot eftersom kundens bästa tas i 

åtanke vid de beslut som påverkar resultaten. Även om resultatet är lägre än beräknat kan 

detta ha positiv påverkan på företaget i framtiden eftersom anställda ändå lyckats uppnå 

kundnöjdhet, något som hade kunnat gå förlorat om avdelningen bestraffats för icke uppnådda 

mål.  

Macintosh (1995) tre mekanismer kan därmed anses vara svåra att uppfylla på Företag A då 

dessa motsätter sig stora delar av hur arbetet utförs. Företaget är så pass kundcentrerat, något 

som skapar svårigheter att mäta medarbetares prestation mot hur väl olika regler uppfylls. 

Regler och rutiner kan anses vara icke-existerande eller tolkas på olika sätt för att i slutändan 

kunna sätta kundens bästa i fokus för att försäkra kundnöjdhet och återkommande kunder.  

5.6 Direkt styrning Företag B 
På Företag B tillfaller ingen belöning utifrån uppsatta säljmål för säljledet, och de tillsammans 

med produktionen och resterande företag får istället del av företagets totala vinst för året. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att utfallet av en individs arbete måste kunna 

mätas på ett bra och effektivt sätt om resultatstyrning ska vara användbart. Trots att anställdas 

arbete kan anses påverka slutresultatet (Merchant & Van der Stede, 2012), exempelvis hur väl 

en orderförändring från kundens sida går att genomföra, kan det vara svårt att mäta den 

enskilda individens insats i detta arbete. Därmed kan en mer direkt styrform vara mer 

applicerbar på Företag B.  

Baliga och Jaeger (1985) menar att styrning av en anställd innefattar en process där en 

organisation avsiktligt påverkar en person eller grupps beteende. För att denna styrning ska ta 

verkan krävs att chefer har störst kunskap om vad som är önskvärt (Merchant & Van der 

Stede, 2012), något som kan jämföras med de tydligt utformade rutiner som finns uppställda i 

Företag B. Trots att denna styrning pekar på att det är chefer som har störst kunskap om hur 

arbetet bör utföras (Merchant & Van der Stede, 2012) kan detta likställas med att rutinerna 

har störst kunskap om arbetet och är det som den anställdes arbete och beteende grundar sig 

på.  
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Styrningstypen kan även kategoriseras utifrån Macintosh (1995) tre mekanismer för 

byråkratisk styrning. Den första mekanismen är hierarkisk styrning som förespråkar direkt 

styrning för att leda den anställda till att agera på rätt sätt (Macintosh, 1995). Företag B har 

tydligt uppsatta rutiner om vad som får göras vid en ändring och i vilken tid. På så sätt är alla 

medvetna om hur de ska agera, och ändringar som går emot dessa regler uppmärksammas och 

kritiseras efteråt. Genom faddersystemet som företaget implementerat så lär sig även de 

anställda hur de ska gå tillväga i sitt arbete redan från början, och det kan därmed finnas en 

acceptans för systemet tidigt i arbetet. Det finns även ett konsekvent svar för vad som händer 

och vem som får stå för kostnaderna vid en tidsförändring genom de uppställda reglerna, och 

anställdas individuella meningsskiljaktigheter eller tankar behöver inte ha inverkan på 

beslutet. Administrativa begränsningar används också på Företag B, och kan hindra anställda 

från att utföra vissa förändringar. Även om det, som Merchant och Van der Stede (2012) 

menar, kan minska anställdas möjlighet att utföra handlingar som kan anses vara fel, så 

innebär det samtidigt att vissa förändringar måste hanteras annorlunda i datasystemet än vad 

det görs i verkligheten. Det kan även betyda att vissa ändringar måste hanteras manuellt och 

läras ut på samma sätt till nyanställda. De administrativa begränsningarna innebär därmed inte 

enbart att risken för att anställda gör fel minskas, utan kan även påverka dem i deras dagliga 

arbete.  

De uppsatta rutiner som Företag B har överensstämmer med Macintosh (1995) andra 

mekanism för byråkratisk styrning, regler och procedurer. Macintosh (1995) menar att 

reglernas uppgift är att visa de rättigheter och skyldigheter som anställda har samt hur de ska 

uppnå bästa möjliga resultat. Med sina rutiner visar Företag B vad som är acceptabelt på 

företaget, och dessa följs för att nå företagets mål. Om företaget genom detta uppnår sina 

uppsatta vinstmål får även de anställda ta del av vinsten. Genom företagets intranät där alla 

rutiner finns uppsatta kan detta anses vara en bra kanal för att kommunicera ut rutiner till 

anställda, något som Macintosh (1995) menar är viktigt att göra, och det är också något som 

kan hänvisas till om det uppstår osäkerhet om exempelvis utförande. Även andra avdelningar 

kan ta del av detta och se varför en ändring inte kan genomföras. Mekanismen regler och 

procedurer förespråkar en distans mellan chef och anställd (Macintosh, 1995), något som kan 

kopplas till Företag B. Även om det inte förekommer mellan chef och anställd så kan 

distansen liknas vid rutinernas roll i det dagliga arbetet. Chefer kan dock blandas in om det 

behövs, men detta händer så pass sällan att det kan vara svårt att uttala sig om detta är en 

opersonlig kontakt eller ej.  
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Macintosh (1995) tredje mekanism är skriftliga procedurer där övervakning av anställda 

förekommer i efterhand. Då Företag B har många uppställda rutiner är denna typ av 

mekanism inte lika påtaglig i organisationen. Då hela företaget är berättigade till 

vinstutdelning om organisationen presterar bra finns dock möjligheten att gå tillbaka och se 

vad som gjorde att de inte nådde upp till önskat resultat i efterhand. Det ger även möjlighet att 

justera rutiner som kanske leder till stora kostnader.   

5.7 Inre och yttre kontroll Företag A 
Kultur kan beskrivas som grunden till social ordning (Schein, 2010) och kulturstyrning i 

arbetet riktar sig mot en ömsesidig övervakning och påverkan av varandras beteende 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Kulturen kan sägas vara viktig för hur anställda relaterar 

och interagerar med varandra (Schein, 2010). Inom Företag A sätts stort fokus på kunden och 

dennes behov. När en orderförändring relaterat till tid uppstår måste denna information 

kommuniceras mellan avdelningar för att ta verkan, något som ibland kan mottas med viss 

irritation (Olle, 2015; Samuel, 2015; Tommy, 2015). Trots detta finns det en förståelse mellan 

de inblandade att det är kunden som skapar dessa förändringar och inte de anställda i sig. Det 

förekommer därmed ett visst samspel mellan avdelningar vid orderförändringar för att få en 

nöjd kund, vilket kan liknas med Alvesson (2002) som menar att samspel inom 

organisationen samt hur interaktionen sker med kunder är en viktig del av kulturen. Schein 

(2010) menar även att kultur handlar om förmågan att komma överens med andra, något som 

tar sig uttryck i den villighet som de anställda ändå visar när de tar sig an en orderförändring, 

trots att det kan förekomma viss irritation kring dess uppkomst och att de i slutändan kan 

innebära merarbete för individen, för att tillfredsställa kundens behov. Alvesson och 

Sveningsson (2008) menar att kulturen är vägledande för beteende, något som kan liknas vid 

anställda på Företag A och det arbete för att uppnå kundnöjdhet.  

Det samarbete som kan antas finnas i Företag A för att tillfredsställa kundens behov kan även 

hänvisas till Merchant och Van der Stedes (2012) teori om samarbete. Författarna menar att ju 

starkare de sociala och emotionella banden är mellan medlemmar i kulturen, desto mer 

effektiv är kulturstyrning som styrmetod, samtidigt som denna styrning kan användas som 

substitut för regler. Sociala och emotionella band kan, utöver arbetet som uppkommer vid en 

orderförändring, uppstå genom de gemensamma aktiviteter som tidigare fanns på 

säljavdelningen och som en intervjuperson trodde skulle kunna öka gemenskap och samarbete 

mellan avdelningar (Samuel, 2015). Det fanns dock vissa intervjupersoner som hävdade att 

det inte fanns något som skulle skapa samarbete mellan avdelningarna (Sara, 2015), medan 
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OSS ansåg att det borde finnas mer samarbete mellan avdelningarna för att öka flexibiliteten i 

vissa avseenden (Olle, 2015).  

Merchant och Van der Stede (2012) menar att kulturstyrning uttrycker ett slags grupptryck 

som återspeglas i normer och värderingar. I Företag A kan detta relateras till säljavdelningens 

önskan att uppfylla kundens krav som reflekteras i resterande avdelningar som också ser 

kunden som viktig. Då det saknas, eller åtminstone inte följs, skrivna regler, kan kulturen i 

Företag A kategoriseras i värderingar och underliggande antaganden i enlighet med Scheins 

(2010) indelning av kultur. Värderingar är det som kännetecknas av mål och ideal (ibid.) och 

kan återigen kopplas till önskan om att uppfylla kundens behov. Ett steg i denna riktning kan 

vara avsaknaden av regler, något som främjar kundfokuset ytterligare och innebär att det finns 

få begränsningar i de anställdas arbete för att uppnå kundnöjdhet. Underliggande antaganden 

är istället det som är omedvetet och självklart (Schein, 2010), och kan kopplas till alla 

intervjuobjektens vilja att uppfylla kundens krav trots att de redan har mycket att göra. 

Arbetsbördan var dock något som anställda i fabriksenheten ansåg kunde underlättas om 

andra i kedjan var medvetna om det merarbete som en förändring skapar för dem. 

Leveransavdelningen ansåg exempelvis att både OSS och säljarna borde ha mer insyn i 

arbetet (Tommy, 2015). OSS ansåg även de att säljavdelningen kunde bli mer informerad 

(Olle, 2015) och en säljare föreslog även att kunderna borde få ta del av denna information 

(Samuel, 2015). Bristen på delad information kan kopplas till Alvesson och Sveningssons 

(2008) teori om att grupper inom organisationen tolkar företeelser på olika sätt då 

arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Då alla avdelningar har olika arbetsuppgifter kan detta 

innebära att viss information inte når en annan avdelning eftersom det på den första 

avdelningen inte ses som en prioritet. Det kan även innebära att det egna arbetet anses 

viktigare än andra avdelningarnas arbete, och fokus läggs på att klara de egna 

arbetsuppgifterna.  

5.8 Inre och yttre kontroll Företag B 
Personalstyrning bygger på att få den anställde att kontrollera och motivera sig själv och 

syftar till att klargöra förväntningar, se till att den anställde har kunskap och redskap som 

krävs för att utföra ett bra arbete samt öka chansen för egenkontroll (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Företag B har tydliga rutiner som klargör för den anställde vad som krävs i dess 

arbete, samt ett intranät som innehåller arbetsuppgifter för alla avdelningar. Organisationen 

anordnar även ett fadderarbete som innebär att alla nyanställda arbetar på samma sätt, vilket 
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är en av de implementeringsmetoderna för en lyckad personalstyrning (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Det finns även en strävan hos företaget att den anställde ska fungera bra ihop 

med arbetsuppgifterna likt Hackman och Oldhams (1980) teori. Det kan dock vara svårt att 

avgöra om träningen leder till en inneboende motivation till att göra ett bra arbete (Merchant 

& Van der Stede, 2012; Hackman & Oldham, 1980) i Företag B, eller om det istället har en 

negativ inverkan på den anställde när denne inte får arbeta självständigt, vilket också är en del 

av Hackman och Oldhams (1980) modell. 

Organisationen anordnar produktionskännedom där tjänstemän får spendera tid i produktionen 

för att få kännedom om hur andra avdelningar arbetar, vilket är en kunskap som tidigare 

saknats på företaget. Detta påminner om Merchant och Van der Stedes (2012) beskrivning av 

tillvägagångssätt som kan påverka kulturen genom interna förflyttningar eller låta anställda 

prova på andra poster. Likt Alvesson (2002) och Schein (2010) som menar att det är en viktig 

del av kulturarbetet i en organisation att eftersträva gemensamma värderingar och samspelade 

handlingar kan företaget genom sitt fadderskap främja en kultur där anställda får en känsla för 

andras arbete och kan agera på ett sätt som främjar fler än just den egna avdelningen. Det kan 

vara ett sätt att få anställda att förstå problem i andra delar av organisationen och är något som 

både Merchant och Van der Stede (2012) och Alvesson (2002) menar kan påverka kulturen. 

Eftersom produktkännedomen innefattar alla tjänstemän kommer även arbetet valideras av att 

seniora anställda medverkar, något som kan ses som styrande av kulturen då de sätter tonen 

för vad som är viktigt (Alvesson, 2002). Genom de veckovisa mötena med representanter från 

olika avdelningar uppkommer ytterligare ett tillfälle att interagera och få kännedom om andra 

avdelningars arbete, vilket är centralt i en kultur med delade värderingar och samspelade 

handlingar (Alvesson, 2002).  

Robbins och Judge (2014) menar att en gemensam syn och gemensamma kärnvärden 

kännetecknar en stark kultur, vilket skulle kunna främjas av Företag B:s fadderskap och 

produktionskännedom. I likhet med Företag A har även Företag B olika arbetsuppgifter på de 

olika avdelningarna, vilket enligt Alvesson och Sveningsson (2008) skulle kunna vara en 

bakomliggande orsak till olika tolkningar och värderingar bland grupper i organisationen. 

Produktionskännedomen genomförs för att öka förståelsen mellan avdelningarna samtidigt 

som fadderskapet bidrar till enhetligare utförande av arbetsuppgifter, vilket skulle kunna ses 

som ett gemensamt arbete för att motverka den förekomsten av olika tolkningar och 

värderingar på olika avdelningar som Alvesson och Sveningsson (2008) menar kan 

förekomma i organisationer.   
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Både produktionskännedom och fadderskap ökar interaktionen bland anställda och avser öka 

förståelsen sinsemellan, vilket kan liknas vid Vroom (1995) som menar att anställdas 

prestation ska förstås utifrån förmåga och motiv till att utföra uppgiften samt utifrån 

arbetstillfredsställelsen. De anställda var tillfreds med de tydligt utstakade reglerna, vilket 

även kan liknas vid Hackman och Oldhams (1980) teori om att utformningen av 

arbetsuppgifterna påverkar motivationen. Det kan dock hävdas att anställdas arbetsuppgifter 

som enbart styrs av rutiner blir monotona och att anställda då inte är självständiga i sitt arbete 

då besluten de tar utgår från regler. Hackman och Oldham (1980) menar att autonomi är en 

viktig aspekt för att anställda ska uppleva en hög arbetsmotivation. Samtidigt menar 

författarna på att det finns vissa personer som kan uppleva arbete som motiverande då de 

föredrar monotona arbetsuppgifter framför komplexa (Hackman & Oldham, 1980) och att 

anställda av denna kaliber därmed kan bli motiverade av lön, trevlig arbetsmiljö och tydliga 

principer (Parment, 2010). Dock verkar anställda ändå känna sig motiverade av att de kan 

påverka sin arbetssituation, något som däremot kan skapa motivation i arbetet då Parment 

(2010) menar att det finns en koppling mellan anställda som kan påverka den värdeskapande 

processen och motivation i arbetet.  

Genom de tydliga regler som är genomgående i företaget framgår det tydligt vad som får och 

inte får göras i arbetet, något som kan tänkas bidra till att de anställda känner sig tillfreds med 

arbetet, med vetskapen om att organisationen då lyckas med sina uppsatta mål (Merchant & 

Van der Stede, 2012) när reglerna följs. Det kan också tänkas att reglerna och de nyligen 

uppdelade arbetsuppgifterna i koordinatorsgruppen bidrar till att tydliggöra ansvarområden, 

och på så sätt underlättar feedback från själva arbetet då det också blir lättare att förstå om en 

bra prestation har genomförts, i likhet med Hackman och Oldham (1980) som menar att detta 

främjar arbetsmotivationen. 

Merchant och Van der Stede (2012) menar även att gruppbelöningar kan vara ett sätt att 

påverka organisationskulturen. I Företag B:s fall ger det sig i uttryck i form av den 

gemensamma vinstdelningen varje år. Detta kan främja kommunikationen i organisationen 

relaterade till förväntningar och ömsesidig övervakning (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Det bidrar också till att anställda blir mer motiverade att arbeta mot ett uppsatt mål som 

kommer generera belöning (Hollensbe & Guthrie, 2000). Ju mer tillit som finns inom grupper 

desto mer ökar incitamentens styrka (Zenger & Marshall, 2000), vilket i Företag B:s fall 

återigen kan gynnas av fadderskapet samt produktionskännedomen. Förändringar relaterade 
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till ledarskap verkar inte vara aktuellt då det ingen av avdelningarna önskade mer styrning 

från chefer.  

Schein (2010)  menar att kultur kan vara svår att ändra på eftersom anställda föredrar 

stabilitet, vilket därmed kan hämma den förnyelse som krävs i en föränderlig omvärld 

(Merchant & Van der Stede, 2012). De tydliga reglerna skulle kunna känneteckna stabiliteten 

som Schein (2010) syftar på, men samtidigt finns det i företaget möjlighet till påverkan och 

förbättring, inte minst i och med produktionskännedomen. Detta skulle kunna främja 

kulturstyrning som enligt Merchant och Van der Stede (2012) underlättas av sociala och 

emotionella band. 

5.9 Jämförelse Företag A och Företag B  
Både Företag A och Företag B agerar leverantörer till byggbranschen. De båda företagen 

kännetecknades som De Meyer et als. (2002) förutsägbar osäkerhet, men hanterade denna 

osäkerhet som i slutändan resulterade i en orderförändring på olika sätt. Företag A har 

ytterligare en instans mellan säljavdelningen och leveransavdelningen, det vill säga OSS, som 

agerar som medlare mellan dessa två avdelningar. Koordinatorerna på Företag B, som kan 

liknas vid innesäljarna på Företag A, är mycket mer involverade i systemet. När ett önskemål 

om en ändring inkommer så ligger det på deras ansvar att se om denna förändring kan 

genomföras eller ej. Detta är en stor skillnad gentemot säljarna på Företag A, som inte har 

tillgång till affärssystemet på samma sätt och som i sin tur måste kontakta OSS för att se om 

ändringen kan utföras. De är sedan beroende av denna avdelning för att se till att ändringen 

blir utförd. På Företag A kan innesäljarna ses som ett stöd för utesäljarna, medan 

koordinatorerna på Företag B arbetar mer mot systemet och är inriktade mot produktionen. 

Ansvaret för förändringsprocessen finns därmed på olika avdelningar inom de två 

organisationerna. Detta framkom tydligt då frysperioder diskuterades. Säljare på Företag A 

hävdar att det är svårt för säljare att se hur långt i produktionen en order kommit och måste 

därmed ändå kontakta produktionsenheten om detta infördes, medan det är koordinatorer på 

Företag B som gör denna ändring.  

När en förändring inkommer går den, i de allra flesta fall, genom koordinatorerna på Företag 

B som sedan ändrar i systemet eller lägger ut en avvikelserapport till berörda enheter. På 

Företag A ska däremot alla ändringar gå genom OSS, men de kan även komma direkt till 

leveransavdelningen från kunden eller säljaren. Ändringens betydelse skilde sig även den 

mellan företagen. Alla lagringskostnader som uppkom på grund av att kunden försenade 
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ordern fakturerades även denne, på Företag B. På Företag A var det något oklart hur 

lagringskostnaderna skulle faktureras, och även om fabriken valde att fakturera kunden var 

det inte säkert att kostnaden nådde kunden. Säljavdelningen kunde välja att inte fakturera 

kostnaden till kund om detta skulle skada relationen i de fall som kunden exempelvis ansågs 

vara viktig för företaget.  

Orderförändringar relaterade till en tidsförändring som inkom till de båda företagen varierade 

i antal. I Företag A var uppfattningen olika beroende på avdelning, något som varierade från 

20 procent på leveransavdelningen till fem till tio procent på säljavdelningen, och på Företag 

B var det endast fem procent av alla orderförändringar som relaterade till tid. Denna skillnad 

kan härledas till olika faktorer. För det första så informeras kunden två gånger innan 

produktionen startar av Företag B, medan detta endast sker en gång på Företag A. Företag A 

har även endast nyligen infört denna information ut till kund då den vid tidigare tillfälle ibland 

utnyttjades när säljare lade in information på måfå och sedan förlitade sig på 

produktionsenheten att försäkra sig om rätt information senare, något som blev tidskrävande.  

De båda företagen levererar även sina produkter vid olika faser av byggprojektet. När 

projektet kontaktas av Företag A finns möjligheten att bygget inte är påbörjat och osäkerheten 

kan antas vara högre, medan arbetet har startat och det finns en större medvetenhet och 

mindre osäkerhet när Företag B kontaktar dem.  

En annan viktig skillnad mellan dessa två företag var deras inställning till regler och rutiner 

vid en orderförändring. På Företag B fanns det tydliga regler och rutiner för hur en 

orderförändring skulle gå till, i vilket skede vissa förändringar fick göras samt hur ändringar 

efter denna tid skulle hanteras. Företag A hade däremot ett stort fokus på kundnöjdhet vilket 

innebar att regler och rutiner inte var något som existerade i lika stor utsträckning. De 

uppsatta regler som finns innebär även att de ändringar som berör produktionen är något de 

anställda måste acceptera eller neka till beroende på vad rutinerna säger på Företag B (se figur 

6). På företag A förekommer däremot en mer personlig påverkan och de ändringar som 

uppkommer, i alla fall de som uppkommer i ett sent skede, kan anställda välja att antingen 

acceptera eller neka (se figur 6).  
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Figur 6: Visar informationsflödena i de olika företagen samt hur och till vem en förändring förmedlas mellan de 

olika enheterna.  

 

5.9.1 Skillnader ur ett styrningsperspektiv  

De båda företagen skiljer sig åt när det kommer till belöning och möjligheten att få anställda 

att agera i enlighet med organisationens bästa med denna typ av styrning. Företag A har ett 

upparbetat bonussystem för säljavdelningen som belönar dem efter uppnått budgetresultat, 

något som även inbringar intäkter till företaget. Detta kan tänkas skapa samarbete inom 

säljavdelningen eftersom bonussystemet är gruppbaserat. Företag B har däremot inget 

bonussystem för någon enhet, utan alla anställda får vara med och dela på en del av vinsten 

om organisationen varit lönsam. Intervjupersoner från båda företagen ansåg att deras 

bonussystem var motiverande i arbetet. Dock kan bonussystemet i Företag A kopplas till 

individuella prestationer till skillnad från bonussystemet på Företag B som ger utdelning om 

hela organisationen presterat bra. Merchant och Van der Stede (2012) menar att anställda 

presterar bättre om de är medvetna om de finansiella målen, medan Hollensbe och Guthrie 

(2000) hävdar att endast utlovade av belöning för bra utfört arbete kan vara motiverande. 

Båda dessa teorier skildras på de två företagen där säljarna på Företag A har tydliga mål som 

leder till bonus till skillnad från Företag B där alla anställda är berättigade till vinstutdelning.  
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Företag B:s gemensamma vinstdelning kan minska länken mellan individuella prestationer 

och istället främja ömsesidig övervakning och kommunikation om vad som förväntas av 

anställda (Merchant & Van der Stede, 2012). Den gemensamma vinstutdelningen, baserad på 

företagets totala prestation, skulle därmed kunna medverka till att samarbete inom hela 

organisationen skapas, till skillnad från Företag A där endast en avdelning belönas vid bra 

prestationer. Trots detta fanns det inget i någon av organisationerna som pekade på brist på 

motivation. Företag A menade att kunden var i stort fokus på alla intervjuade avdelningar, och 

att uppfylla dennes krav var en viktig komponent i arbetet. Parment (2010) menar att anställda 

som kan påverka den värdeskapande processen tenderar att ha färre motivationsproblem, 

något som de intervjuade avdelningarna kan tänkas ha. Det kan också jämföras med Hackman 

och Oldham (1980) som menar att en helhetssyn av arbetet främjar motivationen. 

Säljavdelningen är de som har direkt kontakt med kunden vid säljtillfället och då problem 

uppstår, något som även OSS upplever och som även leveransavdelningen får ta del av då 

kontakten ibland går direkt till denna avdelning och inte via OSS som är meningen. På så sätt 

blir alla involverade i arbetet med förändringen och kan se resultatet av sitt arbete på nära 

håll. Detta kan även liknas vid Hackman och Oldhams (1980) teori om att upplevelsen av att 

känna sig ansvarig för uppgiften samt veta resultatet av arbetet är motivationsfrämjande. 

Företag B menade även de att kunden var viktig, och de intervjuade avdelningarna kan även 

här ses ha inverkan på den värdeskapande processen. Säljledet är de som har kontakt med 

kunden och ändrar efter kundens önskemål, något som vidarebefordras till 

produktionsenheten i de fall som ändringen berör dem, och de blir istället ansvariga för att 

utföra ändringen gentemot kund. Företag B har däremot flertalet rutiner som uttrycker vad de 

anställda får och inte får göra i sitt arbete och när de får utföra en ändring. Parment (2010) 

menar att anställda som enbart ser arbete som en inkomstkälla kan motiveras av tydliga 

principer och anvisningar i arbetet. Huruvida anställda har en inneboende motivation för att 

de är med i den värdeskapande processen eller om de blir motiverade eftersom företaget har 

tydligt uppsatta regler är oklart. Dock kan det ändå ses som att arbetsuppgifterna är utformade 

på ett sätt som passar de anställda på företaget och som då främjar motivation likt Hackman 

och Oldhams (1980) arbetsdesignteori. De tydliga reglerna bidrar till att de anställda har 

större vetskap om huruvida uppgiften utförs på rätt sätt i likhet med Hackman och Oldhams 

(1980) psykologiska tillstånd. De har också en tydlig ansvarsfördelning i samband med 

reglerna, vilket är lite motsägelsefullt i jämförelse med Hackman och Oldhams (1980) teori 

där snarare hög grad av autonomi främjar upplevelsen av ansvar för resultatet och tillslut även 
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motivation. I Företag B:s fall verkar de anställda ändå känna motivation och ansvar för 

arbetets resultat genom vetskapen om att då arbetet sköts på ett korrekt sätt så främjar det 

organisationen som helhet. Produktionskännedomen skulle kunna anses visa på en rådande 

vilja att kunna ta ytterligare ansvar för arbetet som helhet. Det kan jämföras med Företag A 

där avsaknaden av rutiner innebär att motivation kan härledas från medverkan i den 

värdeskapande processen. 

Det fanns en önskan på Företag A att få andra avdelningar att se vad olika ändringar innebar i 

deras arbete, något som delvis gjorts något åt på Företag B då det anordnats dagar då 

tjänstemän får vara med i produktionen. Detta uppskattades på Företag B eftersom det innebär 

att säljaren kan berätta för kunden varför vissa ändringar inte kan göras, något som de även 

tror uppskattas av kund. Kundfokus var något som låg i fokus hos båda företagen, trots att det 

påpekades i mycket större utsträckning på Företag A. De menar på att det är kunden som 

måste tillfredsställas eftersom det i slutändan är denna som betalar deras löner, och i detta 

arbete ingår godtagande av orderförändringar. Företag B pekade på ett liknande argument då 

det menar på att den service som sker utöver produkterna i sig är viktigt eftersom det är vad 

som skiljer dem från konkurrenterna. 
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6. Slutsats   
Syftet med studien har varit att beskriva och delvis kartlägga osäkerhet och hanteringen av 

denna gällande kundspecifika leveranser hos leverantörsföretag med fokus på interaktionen 

mellan olika avdelningar. Osäkerhetshantering har i denna uppsats avsett senareläggning av 

en order från kundens sida och fokuserat på de delar av företaget som berörs av dessa 

förändringar. Forskningsfrågorna har varit att (1) se hur osäkerhetshanteringen ser ut vid 

orderförändringar i dessa företag och (2) hur detta upplevs fungera för anställda på berörda 

avdelningar.  

Då tidigare forskning inte visar hur projektosäkerhet påverkar underleverantörer har denna 

studie gjort ett försök att klassificera osäkerhet samt att, med hjälp av två fallföretag, se hur 

denna osäkerhet hanteras av berörda avdelningar inom ett företag som levererar till projekt. 

Förhoppningen är att visa på hur riskhantering kan appliceras inom företag som levererar till 

projekt då projektets osäkerhet i sin tur drabbar dessa företag, något som kan resultera i en 

tidrelaterad orderförändring. Då studier som den av Uskonen och Tenhiälä (2012) visar hur 

orderförändringar generellt kan minskas i kostnad och uppkomst, avser denna studie att 

istället fokusera på avdelningar som drabbas av tidsrelaterade orderförändringar och se hur de 

hanteras inom företaget. De anställdas beteende vid en tidsrelaterad orderförändring har sedan 

analyserats utifrån styrningsmetoder för att visa på hur osäkerhetshantering kan se ut 

beroende på vilken styrning som anammats inom företaget.  

Resultatet av denna studie är att de företag som levererar till projekt kan klassificeras som De 

Meyer et als. (2002) osäkerhetstyp förutsägbar osäkerhet då risken att ett projekt försenas 

alltid finns närvarande, oberoende av vad det är inom projektet som skapar förseningen och 

vad denna risk kan klassas som. För att hantera denna osäkerhet har olika typer av 

styrningsmetoder uppmärksammats i de två fallföretagen. Styrningsmetoderna påverkar 

därmed hur de anställda hanterar, och agerar vid, en orderförändring. Studien visar även att 

riskhantering och valet av styrningsmetoder påverkar varandra. En mer formell styrning, även 

kallad handlingsstyrning, kännetecknas av rutiner och regler för hur de anställda ska bete sig 

(Merchant & Van der Stede, 2012). I dessa företag finns det tydliga instruktioner för hur en 

orderförändring ska hanteras samt hur anställda ska agera både ut mot kund och inom 

organisationen. Det finns därmed ett förutbestämt svar på vad som ska göras när osäkerheten 

inträffar. Ett företag som däremot sätter stort fokus på kundnöjdhet kräver ett mer flexibelt 

synsätt och kan inte använda handlingsstyrning då denna mäter hur väl anställda följer regler, 

vilket hindrar anställda i arbetet med att uppfylla kundens behov. I dessa fall är Merchant och 
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Van der Stedes (2012) styrningsmetod resultatstyrning som inriktar sig mot uppsatta resultat, 

och även att se till att anställda är motiverade i sitt arbete, av större vikt. Genom att belöna 

anställda för att arbeta mot målen, se till att de blir motiverade i sitt arbete samt skapa en 

kultur där kunden står i fokus kan anställda arbeta för att uppfylla detta utifrån sin egen vilja. 

Denna respons på osäkerhet blir mer informell och mindre regelstyrd för slutkunden. Dessa 

två olika sätt att hantera förutsägbar osäkerhet, kundfokuserat eller reglerstyrt, kan därmed 

anses påverka hur anställda agerar i sitt arbete och hur beredskapsplanen för riskhantering ser 

ut gentemot kund. Detta är något som också influerar hur interaktionen ser ut mellan 

avdelningar, och huruvida regler avgör hur anställda ska agera gentemot varandra eller om 

förfrågningen om en orderförändring kan liknas mer vid en dialog mellan vederbörande 

anställda.  

Att säga att den ena hanteringen av risken som uppkommer vid orderförändringar är bättre än 

den andra är inte lätt att uttala sig om. Precis som Schein (2010) menar så kan den uppsatta 

kulturen vara svår att påverka i motsatt riktning. Detta skulle även innebära en omställning för 

kunderna. Fördelen med att ha uppsatta regler för hur medarbetare ska agera vid uppkomsten 

av en orderändring är att kunder alltid vet vad som gäller, och anpassar sig efter det, då regler 

tillämpas konsekvent. Fördelen med att fokusera på kunden är att det kan skapa motivation 

hos anställda att vara med i den värdeskapande processen (Parment, 2010) eller att de känner 

sig personligt ansvariga för arbetet (Hackman & Oldman, 1980). Risken finns dock att kunden 

kan bli besviken i de fall som deras problem inte går att lösa om det tidigare aldrig uppstått ett 

problem med liknande förfrågningar. De båda alternativen innehåller därmed både fördelar 

och nackdelar, och för att göra ett välgrundat beslut så anser författarna att företagets 

nuvarande strategi och marknadsposition måste tas hänsyn till.  

En intressant aspekt att fundera kring är huruvida avsaknad av regler och rutiner leder till ett 

ökat kundfokus, eller om ett stort kundfokus innebär att regler och rutiner inte går att införas. 

Det vill säga; kommer företag som vill ha ett stort kundfokus inte kunna införa rutiner för 

anställda vid en orderförändring, eller innebär valet av att inte ha några uppsatta rutiner att 

kunder och deras behov har blivit en prioritet eftersom det finns en möjlighet för anställda att 

tillgodose dem?  

6.1 Fortsatt forskning  
Då de båda företagen som deltog i studien agerar inom samma bransch fanns misstankar i 

början av uppsatsen om att de skulle ha liknande uppfattningar angående orderförändringar 
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och därmed ge liknande svar på intervjufrågorna. Detta var dock inte fallet, och de studerade 

fallföretagen gav relativt kontrasterade svar. Något som uppmärksammades under studiens 

gång var att dessa företag levererade sina produkter till olika skeden i projektet. Det ena 

fallföretaget levererade i projektets början, och påverkade därmed fler aktörer med sitt arbete, 

medan det andra fallföretaget levererade i projektets slutfas och påverkade färre aktörer 

involverade i byggprojektet. Företagens respons på orderförändringar hanterades därmed 

olika beroende på i vilket stadium projektet befann sig i. Detta ansågs vara en intressant 

aspekt. Ett förslag på fortsatt forskning kan därmed vara att på en bredare empirisk bas 

undersöka hur osäkerheten som uppstår i projektets olika skeden påverkar 

leverantörsföretagen och deras osäkerhetshantering vid orderförändringar.  
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8. Appendix  
Generell bakgrundsinformation: 

Intervjupersonens: 

Namn: 

Ålder: 

Specifik bakgrundsinformation: 

Position i organisation: 

Arbetat i antal år i organisationen: 

Tidigare erfarenheter inom organisationen/liknande organisation?  

 

Rutiner: 

Hur ser dagens rutiner ut vid en orderförändring i ditt arbete? 

 Vad händer när en kund meddelar att en order ska ändras?  

Beskriv gärna utförligt vilka handlingar och kommunikationer mellan avdelningar som 

förekommer. (antal personer involverade) 

a) på din avdelning? 

b) i ditt arbete? 

 

 Hur ofta förekommer det att en order ändras? Vilka är de mest vanliga ändringarna? 

(Exempelvis i hur många procent av fallen förekommer det någon ändring). För ni 

någon statistik på detta?  

a) på din avdelning? 

b) i ditt arbete? 

 

 Hur ofta förekommer det att en order ändras i tid? (Exempelvis i hur många procent av 

fallen förekommer det någon ändring). För ni någon statistik på detta?  

a) på din avdelning? 

b) i ditt arbete? 

 

 Finns det något utarbetat sätt för hur orderförändringar hanteras idag? 

(beredskap/rutiner) Hur har ni fått kunskap om detta?  

a) på din avdelning? 

b) i ditt arbete? 
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 Är systemet begränsande vid förändringar i en orders leveranstid? 

 

 Skulle du säga att orderförändringarna tar upp mycket av din tid (de som relaterar till 

förändringar i tid)?  

a) Hur är din inställning till orderförändringar när de inträffar?  

 

Hur skulle arbetet kunna förbättras/förenklas för din del vid orderförändringar?  

 Mer begränsningar? Så som exempelvis begränsningar i systemet, arbetsuppgifter 

eller så kallade frysperioder som inte tillåter förändringar efter en viss tid.  

 Skulle mer kunskap och utbildning eller tydligare regler och rutiner vara till hjälp?  

 Mer eget ansvar? Mer styrning från chefer?   

 Mer/mindre arbete som behöver göras vid en förändring?  

 

 

Beslutsfattande:  

 Hur ser beslutsfattandet ut generellt: 

a) i organisationen? (organisationsstruktur/centraliserat/decentraliserat) 

b) på din avdelning? (Har du några över/underordnade i företaget/på din 

avdelning?) 

c) mellan säljavdelning och leveransavdelning? 

d) vid orderförändringar? 

 

 Hur fungerar beslutsfattandet?  

a) i organisationen? 

b) på din avdelning? 

c) vid orderförändringar? 

 

 Vad har du för befogenheter/möjligheter till att ta beslut angående förändring av 

order? (arbetsuppgift) 

a) Vem har sista ordet? 
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 Vad skulle underlätta beslutsfattandet? 

a) Borde chefer vara mer inblandade i beslut/mer tydligt ledarskap? 

i. Hur skulle detta kunna hjälpa/stjälpa? 

b) Tydligare uppsatta regler som visar på vad som är önskvärt och icke-önskvärt 

beteende? 

c) Större/mindre/tydligare befogenheter?  

 

Kommunikation 

 Hur fungerar kommunikationen vid orderförändringar? Specifikt de som berör 

senareläggning av order.  

a) Exempelvis när det gäller att få tag på rätt person?  

b) Är det lätt att inom företaget kommunicera varför en orderförändring bör/inte 

bör ske?   

 

 Uppkommer det konflikter/dålig stämning/samarbete mellan anställda vid en 

senareläggning av order? 

a) Inom organisationen?  

b) På den egna avdelningen?  

 

 Vad hade underlättat kommunikationen på din avdelning/i organisationen?  

a) Direktkontakt eller mer kontinuerlig kontakt med kund? 

b) Direktkontakt eller mer kontinuerlig kontakt med säljare/leveransavdelning?  

c) Andra förslag  

 

 Mål 

 Vad strävar ni efter att uppnå inom ert arbete? (Så som att uppfylla kundens krav, 

minska kostnader, skapa rutiner i arbetet osv.)  

 

 Vad ser du är den största utmaningen i ert arbete med orderförändringar? 

a) Spara på kostnader? 

b) Uppfylla kundens krav? 
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 Känner du/ni att personer inblandade i en orderförändring (exempelvis på andra 

avdelningar) inte tycker samma saker är viktiga som du/ni gör? Strävar ni efter samma 

mål? 

a) Vad skulle underlätta i arbetet om ni anser att andra avdelningar inte strävar 

efter samma sak? Exempelvis inblick i varandras arbete eller tydligare/mer 

uttalade ritlinjer?  

 

 Hur ser du på kunden och dess behov? Tycker du att dessa blir uppfyllda? Tror du 

kunden håller med om det?   

Motivation 

 Vad motiverar dig i det dagliga arbetet? 

 Hur belönas du och/eller avdelningen om du har gjort ett bra jobb? 

a) Individuell belöning eller gruppbaserad? 

b) Får du provision eller annan ickemonetär belöning i arbetet? Vid 

orderförändringar?  

i) När i så fall uppkommer dessa och i vilken form? 

 

Finns det något som skulle kunna öka motivation till arbete i enlighet med andra 

avdelningar/samarbete mellan avdelningar. Exempel på belöningar?  
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