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Key takeaway 
Contingency theory identifierar vilka typstrategier som passar ihop med vilken styrning. Fokus på 
strategiernas innehåll istället för process. Författarna identifierar tre strategiska variabler: strategic 
pattern, strategic position, strategic mission. Dessa påverkar och påverkas av strategi. Alla måste 
tas hänsyn till för att dra slutsatser om förhållandet mellan strategi och styrning. 
 
Vad handlar studien om? 
Det saknas en gemensam referenspunkt när det gäller hur strategi klassificeras, vilket leder till 
svårigheter att jämföra resultat från studier som undersöker hur strategi påverkar styrning. Finns 
det ett mönster mellan kombinationer av de tre strategiska variablerna och effekten på MCS? 
 
Strategic pattern (Miles & Snow) 
Management väljer hur och var de vill tävla. Finns tre problem som all management måste hantera: 

● Entrepreneurial problem: Vilka produkter och marknader ska utvecklas? 
● Technological problem: Vilka resurser i fråga om teknik/personal behövs för produktion? 
● Administrative problem: Hur ska verksamheten organiseras och kontrolleras? 

 
Dessa problem hanteras på konsekvent sätt, vilket leder till framträdande av ett strategic pattern: 

● Defender: Stabil omgivning, begränsat produktutbud, tävlar på kostnad eller kvalitet, fokus 
på effektivitet, centraliserad struktur. 

● Prospector: Turbulent omgivning, sökande efter nya produkter/marknader, flexibel struktur 
● (Analyser): Kombinerar features från både Defender och Prospector; är ingen renodlad 

strategi. Core products likt Defender men går in på vissa nya marknader likt Prospector. 
● (Reactor): Reagerar på förändringar vid behov. Saknar sammanhållen strategi; kommer 

inte att vara framgångsrika 
 
Strategic position (Porter) 
Management måste ta hänsyn till andra dimensioner än ‘de tre problemen’ och uppnå 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Alla företag måste hantera fem konkurrenskrafter 
(Porter’s Five Forces) och det finns tre basstrategier för att göra detta: 

● Differentiation: Unika produkter tillåter högre priser, fokus på marknadsföring och R&D. 
● Cost leadership: Standardiserade produkter med lågt pris och fokus på volym i form av stor 

marknadsandel och skalfördelar.  
● (Focusing): Cost leadership eller differentiation, fast för ett utvalt segment av marknaden; 

inte en renodlad strategi utan snarare ett val inom en av föregående strategier. 
 
Dessa strategier påverkas av t.ex. competitive response och andra förhållanden i branschen, så de 
passar olika bra över tid och betraktas som strategic positions som måste utvärderas löpande. 
 
  



 

Strategic mission (Gupta & Govindarajan) 
Eftersom produkter genomgår en livscykel där efterfrågan och marknadsandel varierar, så kommer 
även ett företags strategic mission att variera över tid. 

● Build: Öka marknadsandel via kapacitetsinvesteringar. Låg marknadsandel, växande 
marknad. 

● Hold: Behåll marknadsandel via kvalitetsförbättringar och marknadsföring. Hög 
marknadsandel, mogen marknad. 

● Harvest: Maximera intäkter kortsiktigt. Minskande investeringar. Hög marknadsandel men 
nedgående marknad. 

 
Effect on Management Control Systems 

● Tight control: Kortsiktiga mål, management har omfattande inblandning i dagliga 
verksamheten. Budget ses som bindande, budgetmål följs upp ofta och avvikelser 
accepteras ej.  

● Loose control: Management har begränsad inblandning i daglig verksamhet. Budget ses 
som ett verktyg för planering och kommunikation; ej bindande, således är avvikelser OK. 

● (samt Simons fyra Levers of control: boundary, belief, interactive och diagnostic) 
 

 
 
 
  


