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Key takeaway 
Styrning formar strategi och strategi formar styrning och relationen är inte nödvändigtvis sekventiell 
utan kan vara ömsesidig. 
 
Vad handlar studien om? 
Traditionellt sett betraktas MCS som ett resultat av strategi. Författarna menar att förhållandet går 
åt båda håll. Frågorna som undersöks (och som sedermera får stöd) är huruvida: 

1) Interaktiv användning av MCS underlättar/möjliggör strategisk förändring 
2) MCS förändras för att matcha en förändring i strategi 

 
Simon:s typologi av MCS 

● Diagnostic controls: formell feedback som används för att mäta resultat; används för att 
korrigera avvikelser från förutbestämda mått. Användbar för att fullfölja tilltänkta strategier 
men uppmuntrar inte till nya möjligheter. 

● Interactive controls: system som används av managers för att regelbundet interagera med 
beslutsfattandet hos deras underordnade. Detta fostrar kontinuerlig debatt och dialog, vilket 
skapar tryck inom organisationen för innovation och anpassning och leder till nya strategier. 

 
För att en MCS ska vara interaktiv måste informationen som genereras därvid: 

● betraktas som viktig och användas återkommande 
● kräva frekvent och regelbunden uppmärksamhet från managers på alla organisationsnivåer 
● tolkas och diskuteras i face-to-face-möten 
● användas för att kontinuerligt utmana underliggande information, antaganden och 

handlingsplaner 
 
Fallstudie av organisationsförändring över femårsperiod 
Pre-formation: Reactor pga avsaknad av extern konkurrens och fokus på “överlevnad”. Motvilja att 
fatta beslut och reaktioner enbart vid behov.  
Formation: Oklart. Externa faktorer ledde till behov av fokus på hög kvalitet och kostnadseffektivitet 
(dvs Defender) men den realiserade strategin upplevdes som ett mellanting mellan Analyser och 
Prospector. Författarna menar att organisationen kom att utvecklas bortom sin tänkta avsikt. 
Post-formation: Prospector pga aktivt konkurrens mot privat sektor och etablera sig på nya 
marknader.  
 
Ökad interaktiv användning av mätning av resultat och kostnadskontroll samt fler interaktiva möten 
ledde till ökad medvetenhet om den finansiella situationen. Detta är exempel på hur MCS 
underlättade strategiförändringen. 
 
Resource sharing (cross-functional teams) introducerades delvis för att uppnå kostnadseffektivitet. 
Striktare byråkratisk kontroll introducerades för att möjliggöra differentiering från konkurrenter. 
Dessa är exempel på hur MCS förändrades för att matcha förändringen i strategi. 
 


