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ABSTRACT 

Performance Measurement has for a long time had a central position in the management of 

organizations. The use of measurements for tracking business performance fulfills several critical 

functions for the management, which includes signaling about the current position, judging 

performance, and creating motivation among the employees. However, performance measurement is 

only one of the several kinds of control systems that managers may use. In the management literature, 

types of control such as planning, cultural controls, organizational structure and rewards are 

mentioned, and they must all function together to guide the organization towards the fulfillment of its 

strategies. 

Research and Development (R&D) organizations have had a special prominence in the performance 

measurement literature. The unique challenges that distinguish the function make the implementation 

of a performance measurement system difficult, a problem that has been experienced at the case 

company where this study has been carried out. The company is a successful manufacturer in the 

automotive industry, but at the studied R&D-department there is a belief that the measurements in 

use does not contribute to the fulfillment of the strategies to a satisfactory degree. A case study of 

qualitative character has been carried out at the department, where empirics have been gathered 

through observations, interviews, and corporate documents. By considering employees on different 

levels in the organization, a picture has emerged regarding the various control systems in use in the 

organization and the impact they have on different organizational levels. Through this study, the 

authors contribute to the performance measurement literature in the field of R&D with insights from 

the industry in question, and by treating management control from a wider perspective a field 

previously untouched in the literature has been filled regarding management control in R&D-

organizations. Furthermore, the concept of innovation management is touched upon, to contribute 

with valuable insights regarding the impact of the management control on the innovative capabilities 

of the company. 

This study has shown that the organisation structure, cultural controls, action planning and non-

financial measurement systems are the most prominent types of control in the studied organisation. 

There are also long range planning and established procedures present to serve as guidance, but weak 

awareness of long-term strategies and uncertainties in standardised procedures make these types 

control less effective. Furthermore, budgets and monetary compensations seemed to have no 

controlling effects. The performance measurement system in place has a strong focus towards project 

deliveries and internal processes, and its purpose is mainly diagnostic. The result contrasts with 

previous studies, which have shown that the performance measurement systems more often monitor 

customer value and internal development. A decomposition of the strategies within the studied 

organisation and a matching with the identified control systems showed that other types of control, 

such as organisation structure and culture, served a more significant part in fulfilling the long-term 

strategies. 

By highlighting weaknesses regarding the control system within the studied organisation, this study 

could help the case company to identify potential areas for improvement. The study also presents a 

broader perspective of management control systems within R&D, and since the case company has 

been very successful throughout the years this could serve as inspiration for other companies looking 

to implement a control system. 
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SAMMANFATTNING 

Prestationsmätning har länge utgjort en central del i organisationsledning. Användningen av mätetal 

för att följa hur organisationen presterar fyller många kritiska funktioner för företagsledningen, 

däribland att signalera om dagens position, bedöma måluppfyllnad och skapa motivation hos 

medarbetarna. Samtidigt utgör prestationsmätningen bara en liten delmängd av de olika typer av 

styrverktyg som företagsledningen har till sitt förfogande. Inom managementlitteraturen lyfts 

exempelvis planering, organisationskultur, organisationsstruktur och belöningar som andra viktiga 

styrverktyg, som alla bör arbeta gemensamt för att leda organisationen mot uppfyllandet av dess 

strategier. 

Verksamheter för forskning och utveckling, FoU, har i forskningen på prestationsmätning varit 

särskilt framträdande. De unika utmaningar som präglar branschen gör implementeringen av ett 

prestationsmätningssystem svårt, ett problem som också framgått på det fallföretag som denna studie 

utförts vid. Företaget är en framgångsrik tillverkare inom fordonsindustrin, men det finns på den 

studerade FoU-avdelningen en uppfattning om att de mätetal som används inte till tillräcklig grad 

bidrar till strategiuppfyllnaden. En fallstudie av kvalitativ karaktär har genomförts på avdelningen, där 

empiriskt material insamlats genom observationer, intervjuer och företagsdokument. Genom att 

betrakta anställda på olika nivåer i organisationen har en bild kunnat erhållas om hur de olika 

styrverktygen används i organisationen och den inverkan de har på de olika organisatoriska nivåerna. 

Genom studien avser författarna bidra till forskningen på prestationsmätning inom FoU med insikter 

från den aktuella branschen, och genom att styrningen betraktas i ett bredare perspektiv kan vidare en 

identifierad lucka i litteraturen gällande styrning i FoU-organisationer fyllas. Dessutom betraktas 

ämnet innovationsledning, för att bidra med insikter gällande styrningens inverkan på organisationens 

innovativa förmåga. 

Studien har visat att organisationskultur, aktivitetsplanering, icke-finansiella mätsystem och 

organisationsstruktur spelar en särskilt framträdande roll i fallföretagets styrning. Det finns också en 

tydlig användning av långsiktig planering och etablerade tillvägagångssätt för att bidra med riktning, 

men den svaga förankring som de långsiktiga strategierna uppvisar och de otydligheter som 

framträder gällande tillvägagångssätten gör de båda mindre effektiva som styrmedel. Vidare framkom 

budget och belöningar inte alls ha en styrande effekt. Prestationsmätningen visade sig ha ett starkt 

fokus mot leveranser och interna processer, där ett syfte om att använda dem för uppföljning 

dominerade starkt. Detta är en tydlig kontrast mot tidigare studier där mätningen i större utsträckning 

följt kundvärde och intern utveckling. En nedbrytning av organisationens strategier visade istället att 

andra styrmedel, så som kultur och struktur, spelade en särskilt viktig roll i att styra mot strategier 

som var av denna mer långsiktiga karaktär. 

Genom de svagheter som framkommit i organisationens styrning kan studien hjälpa fallföretaget med 

att identifiera potentiella områden för vidare förbättring. Studien utgör också en första applicering av 

att brett använt styrsystem inom FoU, vilket med hänsyn till fallföretagets framgång kan vara av 

intresse för företag med liknande verksamhet som är intresserade av att implementera ett styrsystem i 

sin egen organisation.   
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1. INLEDNING 
I följande kapitel presenteras den problemsituation som arbetet har behandlat. 

En bakgrund till det teoretiska området ges och det studerade företaget 

introduceras, innan problemet presenteras närmare och arbetets syfte anges. 

Slutligen redogörs för de avgränsningar som gjorts. 
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1.1. BAKGRUND 

Prestationsmätning har länge varit ett givet moment i ledningen av organisationer, och det är ett 

område som i managementlitteraturen fortsätter att lyftas som kritiskt viktigt för framgång. Melnyk et 

al. (2004), som har forskat på hur mätetal ska designas och implementeras, kallar mätetal för den 

avgörande länken för att koppla samman företagsstrategi och dess utförande, och i förlängningen 

själva värdeskapandet. Funktionerna som mätetalen uppfyller är många, som exempelvis att meddela 

om dagens position, kommunicera budskap inom organisationen, bedöma måluppfyllnad och skapa 

motivation (Almqvist, et al., 2016). Som en del av organisationers styrning är prestationsmätningen 

dock bara en av ett större antal medel som ledare kan använda. Malmi & Brown (2008) har 

exempelvis syntetiserat en stor mängd forskning på området i sitt så kallade styrpaket, där mätningen 

inkluderas tillsammans med belöningar, struktur, kultur och planering. Detta erbjuder därmed ett 

bredare perspektiv på vad begreppet styrning innefattar. 

Ett organisatoriskt område där prestationsmätning givits särskild uppmärksamhet i litteraturen är FoU, 

Forskning och Utveckling. De förutsättningar som föreligger i denna typ av verksamhet ger upphov till 

komplikationer som försvårar implementationen av prestationsmätningssystem. Kerssens-van 

Drongelen et al. (2000) lyfter flera problem som utmärker implementationen, exempelvis svårigheten 

i att isolera FoU-avdelningens bidrag till företagets resultat samt den långa tiden mellan projektstart 

och avslutning. FoU-verksamheters behov av innovation för att kunna lansera nya produkter står 

också i konflikt med prestationsmätningen. Författare som Oke (2007) har studerat 

innovationsledning och genomgående i dessa studier är att styrning genom portföljstyrning och 

projektledning ges uppmärksamhet, utan att mätetalsuppföljning alls bemöts. Centralt inom 

innovationsledningen är också kreativitet, vilket återkopplar till de svårigheter som Kerssent-van 

Drongelen et al. (2000) lyfter. De nämner en rådande uppfattning om att mätsystem är 

kontraproduktiva på så vis att de motverkar kreativitet. Utvecklingsverksamhetens stora betydelse i att 

bibehålla konkurrenskraft, samt de stora förändringarna på marknaden som drivit ner 

produktlivscykler och drivit upp utvecklingskostnaderna, har dock gjort att prestationsmätningen 

inom FoU trots detta anses allt viktigare för att säkerställa att verksamheten styrs på ett effektivt sätt 

(Chiesa, et al., 2009). 

Den speciella roll som prestationsmätningen spelar inom FoU gör det intressant att undersöka den i 

praktiken och studera hur olika organisationer bemöter problematiken. Författare som Chiesa et al. 

(2009) och Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) har identifierat olika förhållningssätt till 

mätetal, samt skillnader mellan organisationer som arbetar främst med forskning respektive de som 

arbetar med produktutveckling. Trots en betydande forskning på området finns dock ännu ett behov 

av studier för att djupare undersöka hur organisationer i olika branscher och med olika 

förutsättningar hanterar problematiken. Vidare finns det en lucka i forskningen om hur dessa 

organisationer utnyttjar andra typer av styrverktyg för att bemöta de luckor som prestationsmätningen 

har svårt att fylla. 

Problematiken kring prestationsmätning är något som har erfarits inom FoU-verksamheten på Scania 

CV AB. Trots att mycket mätning sker upplevs det av delar av organisationen finnas svårigheter i att 

koppla de insamlade mätetalen till organisationens långsiktiga strategi. Företaget är en av de ledande 

tillverkarna av lastbilar i världen, som pådrivna av ett starkt kundfokus har kunnat uppvisat mycket 

goda rörelseresultat under en längre tid, med marginaler som är omatchade i branschen. Bland Scanias 

viktigaste framgångsfaktorer lyfts FoU-verksamheten, som är den största i Sverige sett till antalet 

patent. (Scania, 2016a) Den framgång som kan anas inom FoU-verksamheten gör den till ett mycket 
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intressant studieobjekt för att skapa en djupare förståelse av vilken roll styrning och 

prestationsmätning spelar för att skapa en framgångsrik FoU-verksamhet.  

1.2. PROBLEMBESKRIVNING 

Från en avdelning inom FoU-organisationen på Scania finns en önskan om att utvärdera dagens 

mätetal i syfte att identifiera eventuella möjligheter till vidare utveckling av mät- och styrsystemet. 

Inom organisationen finns en mängd mätetal men det finns en uppfattning att användningen av dessa 

i dagsläget inte till tillräcklig grad bidrar till de långsiktigt strategiska målsättningarna. Inom 

organisationen talas det dock i begränsad utsträckning om styrning i andra avseenden än denna 

mätetalsstyrning. (Stabsmedlem 1) 

Den utmaning som upplevs på Scania och de problem med prestationsmätning inom FoU som 

Kerssens-van Drongelen (2000) identifierar, visar på att enbart prestationsmätning inte är tillräckligt 

för att styra FoU-verksamheter. För att skapa förutsättningar att bättre förstå hur 

utvecklingsverksamheter kan styras mot strategiskt viktiga mål, så som exempelvis en hög 

innovationsförmåga, finns ett behov av att utvärdera styrningen i FoU-verksamheter ut ett bredare 

perspektiv. Prestationsmätningens roll i verksamheten och sättet på vilket den samverkar med andra 

typer av styrmedel behöver identifieras, för att på så vis avgöra hur strategisk långsiktighet kan uppnås. 

Genom att en fullständig bild av FoU-organisationers styrning erhålls kan en bättre förståelse skapas 

av hur styrningen bäst anpassas till den unika miljö som FoU-organisationer verkar inom. 

1.3. SYFTE 

Syftet med arbetet är att utvärdera vilken roll prestationsmätning spelar i verksamhetsstyrningen hos en 

FoU-avdelning och identifiera hur olika styrverktyg samspelar för att säkerställa en hög innovativ förmåga 

samt en överensstämmelse med den långsiktiga strategiska avsikten. 

I avsikt att uppfylla rapportens syfte har författarna formulerat ett antal frågeställningar. Inledningsvis 

behöver dagsläget hos den studerade verksamheten kartläggas för att identifiera vilka mätetal och 

andra styrmedel som finns idag.  

• Hur samspelar olika typer av styrmedel idag och vad har de för påverkan på verksamheten? 

Förståelse behöver också skapas av hur innovation bedrivs i organisationen och hur detta inverkar på 

styrningen. Vidare innebär prestationsmätning inom FoU-organisationer särskilda utmaningar och 

hänsyn måste tas till hur detta påverkar den aktuella organisationen. För att förstå hur den unika 

miljön inverkar på dagens styrning av organisationen formulerades följande frågeställningar:  

• Hur påverkar den aktuella styrningen organisationens innovationsförmåga?  

• Vilken roll spelar prestationsmätningen i organisationen och hur väl anpassad är den till FoU-

verksamhetens förutsättningar? 

Organisationens strategier måste också identifieras för att kunna analysera hur väl styrningen fungerar 

för att implementera dessa och därmed stödja organisationens långsiktiga strategiska åtaganden. Den 

fjärde frågeställningen är som följer: 

• Hur bidrar styrningens utformning till att uppfylla organisationens strategier? 



4 
 

  

1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Då arbetet utförs på en enskild avdelning inom en större FoU-organisation kommer det finnas delar 

av strategi och styrning som är givna ovanifrån och inte kan påverkas av den aktuella avdelningen. 

Styrmedel som används främst av chefer på en organisatorisk nivå ovanför den studerade avdelningen 

kommer därför att beskrivas översiktligt, men då de inte används av de personer som intervjuas under 

studien kommer de inte att kunna behandlas på samma detaljnivå som andra styrmedel. Vidare 

kommer de strategier som eftersträvas att tas som givna och ingen diskussion kommer därför att 

föras angående deras lämplighet.  

1.5. DISPOSITION 

Rapporten består av åtta kapitel och tre stycken bilagor. Kapitlen som följer beskrivs här kortfattat 

för att ge läsaren en inblick i innehållet i kommande rapportavsnitt. 

I Kapitel 2 beskrivs den arbetsgång som studien har följt. Det presenterar de ställningstaganden som 

författarna har gjort gällande forskningsfilosofi och forskningsmetod och beskriver ingående de olika 

stegen under arbetet. Genom att de val som har gjorts diskuteras i fråga om dess konsekvenser för 

studien utgör kapitlet även en deklaration för hur författarna har kvalitetssäkrat arbetet. 

Kapitel 3 utgörs av den teoretiska grund som studien vilar mot. Här presenteras tidigare forskning på 

områdena styrning, prestationsmätning och innovation samt forskning där prestationsmätning studerats 

specifikt inom FoU. Kapitlet avslutas med att en undersökningsmodell formuleras, som visar hur 

referensramen kommer att användas för att besvara studiens syfte. 

Efter referensramen följer en genomgång av den empiri som har insamlats under studien och som 

används för att besvara studiens syfte. Kapitlet innehåller avsnitt som beskriver fallföretaget och den 

studerade organisationen så väl som med specifika avsnitt för strategi, verksamhet, processer och 

kultur. 

I det femte kapitlet analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i den undersökningsmodell 

som presenterades i referensramen. Analysen består av fyra delsteg som utgör en grund för att 

besvara studiens forskningsfrågor. 

Studiens frågeställningar besvaras i Kapitel 6, som sammanfattar huvuddragen i den utförda analysen. 

I kapitel 7 diskuteras sedan resultaten närmare. Här behandlas rekommendationer till den studerade 

organisationen så väl som för andra praktiker. Det akademiska bidraget diskuteras och förslag till 

vidare forskning på området lämnas. 

Avslutningsvis följer en referenslista samt de tre bilagorna.  
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2. METOD 
I följande kapitel presenteras den vetenskapliga metod som har använts vid 

utförandet av studien. Inledningsvis presenteras författarnas 

ställningstaganden gällande forskningsmetodik och i det nästföljande avsnittet 

beskrivs sedan det konkreta tillvägagångssätt som studien följt. Löpande i 

kapitlet reflekteras det över konsekvenserna av de gjorda ställningstagandena 

och hur detta har tagits hänsyn till under arbetet. 
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2.1. VETENSKAPLIG METODIK 

I följande avsnitt presenteras den vetenskapliga synen på forskningsmetodik. Först bemöts valet av forskningsmetod för 

studien. Därefter behandlas olika filosofiska synsätt på kunskap och slutligen bemöts olika förhållningssätt till teori. 

Varje avsnitt behandlar de avväganden som gjorts och motiveringar till de slutgiltiga valen. 

2.1.1. Val av forskningsmetod 

Forskningsstrategin kan delas upp i kvalitativ och kvantitativ analys (Bryman & Bell, 2011). 

Kvantitativ analys behandlar numeriska data och analysen kan typiskt sätt innefatta grafer och statistik, 

i kontrast till den kvalitativa analysen som undersöker meningen bakom empiri inhämtad från 

exempelvis intervjuer och observationer (Saunders, et al., 2012). Studiens och de valda 

teoriområdenas karaktär gör studien kvalitativ. Exempelvis innefattar styrning många 

svårkvantifierade delar, som kultur och samarbetsklimat, och den huvudsakliga empiriinsamlingen 

bestod därför av intervjuer där författarna behövde tolka och vidare analysera vad som återgetts av 

organisationens medlemmar. Det faktum att den empiri som presenteras i studien är författarnas 

tolkning av verkligheten får vissa implikationer, vilket behandlas vidare i nästkommande avsnitt. 

Då studien utfördes under en begränsad tidsperiod om 20 veckor på plats hos fallföretaget, medförde 

detta en naturlig begränsning för vad som kunde studeras. En tvärsnittsstudie skulle kunna vara ett 

alternativ, eftersom den begränsas till en specifik tidpunkt. Tvärsnittsstudier bygger på kvantifierbara 

data dragna från ett antal studieobjekt, via exempelvis enkäter eller strukturerade intervjuer, vid 

ungefär samma tidpunkt i syfte att jämföra dessa (Bryman & Bell, 2011). Denna typ av studiemetod är 

dock svår att använda givet den kvalitativa karaktären på studien. En longitudinell studie, där flera 

tvärsnittsstudier utförs med långa mellanrum, är enligt Saunders et al. (2012) något som skulle kunna 

fånga upp förändring och utveckling, men givet den begränsade tidsperioden och 

problemformuleringen är inte heller detta av intresse för denna studie. En tredje möjlig metod är en 

fallstudie, där forskarna avser beskriva verkligheten genom att ta del av en mindre del av ett förlopp 

för att sedan låta detta fall representera verkligheten (Ejvegård, 2009). Det ”fall” som undersöks i en 

fallstudie kan vara av olika karaktär, men Bryman & Bell (2011) menar att det vanligen kan förknippas 

med en arbetsplats eller organisation. Saunders et al. (2012) lyfter att fallstudier är väl lämpade för 

forskning som syftar till att svara på frågor av karaktären varför?, vad? och hur?, vilket ligger i linje med 

denna studies syfte och frågeställningar. Därför valdes fallstudie som metod för detta arbete. 

Ofta använder fallstudien olika typer av källor, exempelvis intervjuer, observationer och dokument, 

vilka trianguleras för att fastställa att korrekta slutsatser dras utifrån insamlade data (Saunders, et al., 

2012). För att kunna ge en så bra representation av verkligheten som möjligt blev det därför viktigt 

för författarna att utöver egna observationer begränsade till den aktuella perioden även samla in 

empiri från bland annat intervjuer och interndokument. Eftersom det är en organisation och därmed 

människor som studerades är det möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut eller återges på andra 

sätt om studien genomfördes vid ett senare tillfälle. Vidare förändras också den verksamhet som 

bedrivs över tid. Exempelvis hade fallföretaget introducerat ett nytt produktprogram ett halvår innan 

studien påbörjades, vilket i många avseenden påverkade den verksamhet som bedrivits inom den 

studerade organisationen och därmed också intervjusvaren. En medvetenhet kring detta var 

nödvändig när svaren tolkades och analysen gjordes. 

Saunders et al. (2012) beskriver olika syften till forskningsundersökningar som påverkar deras 

utformning: utforskande studier, beskrivande studier och förklarande studier. Den utforskande 

studien är användbar när forskaren vill skapa en större förståelse av ett problem, och förknippas 
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typiskt sett med en hög grad av flexibilitet för att kunna anpassa riktningen efter de insikter som fås 

längst vägen. Den beskrivande studien avser beskriva något så som det ser ut i verkligheten, och är 

ofta en föregångare till en utforskande eller förklarande studie. Slutligen söker den förklarande studien 

finna kausala samband mellan olika variabler. Fallstudier är särskilt lämpade på studier av förklarande 

och utforskande art. (Saunders, et al., 2012) Detta stöds av Ejvegård (2009) som beskriver hur 

fallstudien ofta kan börja med att söka förståelse av situationen, innan de konkreta frågeställningarna 

formuleras. Detta är också i linje med den arbetsgång som tillämpades för denna studie, där en 

förståelse för situationen skapades via en förstudie innan frågeställningar formulerades och, för 

studien, passande teori sammanställdes. 

2.1.2. Forskningsfilosofi 

Det finns två huvudsakliga inriktningar inom kunskapsteorin, positivism och interpretivism, som har 

olika synsätt på hur sociala sammanhang ska studeras. Inom positivismen så studeras den sociala 

verkligheten utifrån samma metoder och principer som tillämpas inom naturvetenskapen. 

Interpretivismen uppkom som ett alternativ till positivismen, med utgångspunkten att hänsyn bör tas 

till skillnaden mellan samhällsvetenskapens studieobjekt, människor, och naturvetenskapens 

studieobjekt. Medan positivismen syftar till att förklara människors beteenden utifrån teori så handlar 

interpretivismen om att förstå dessa beteenden, något som kräver en empatisk förståelse av 

människor. (Bryman & Bell, 2011) 

Författarna valde för denna studie att ansluta sig till den interpretativa inriktningen. Rapporten 

behandlar en studie av en organisation inom ett företag, där de ingående individernas roller, samspel 

och handlingar studerades. En förståelse för det sociala sammanhanget utöver det som kan 

observeras med sinnena ansågs av författarna krävas för att tolka organisationen, vilket är i linje med 

Saunders et al. (2012) som beskriver att affärsvärlden och organisationer är alldeles för komplexa för 

att kunna studeras utifrån naturvetenskapliga teorier och lagar. Eftersom studien utfördes på plats hos 

fallföretaget påverkades författarna oundvikligen av organisationen och relationer med dess 

medlemmar utvecklades. Bryman & Bell (2011) beskriver att inom positivismen måste förutfattade 

meningar åsidosättas vid studier av verkligheten, vilket gör inriktningen olämplig med hänsyn till den 

påverkan som organisationen bidrog med under arbetets gång. 

Givet den interpretativa inriktningen öppnades möjligheten att i högre utsträckning nyttja de insikter 

som erhölls genom att interagera med organisationen på daglig basis. Genom att vara en del av 

organisationen och bland annat delta på möten skapades intryck som inte kan beskrivas som 

objektiva fakta, men som var värdefulla för att förklara och förstå mänskliga ageranden i 

organisationen. Bryman & Bell (2011) beskriver att interpretativa studier bör innehålla subjektiva 

bedömningar av de sociala handlingarna, vilket är i enighet med detta. Valet av inriktning ställde dock 

även krav på försiktighet när tolkningar och slutsatser gjordes. Hänsyn togs till bland annat hur 

samspelet med forskningsobjekten påverkade det resultat som erhölls samt att olika tolkningar av 

resultaten kunde förekomma författarna emellan. Vid den aktuella studien visade författarna därför 

hänsyn till de sju principerna för interpretativa fallstudier som har definierats av Klein & Myers (1999). 

Principerna tar avstamp i filosofiska tankar som har haft stort genomslag inom interpretivismen, och 

bidrog därmed med insikter som var hjälpsamma vid utformningen av fallstudien för att den skulle 

följa det interpretativa synsättet. Principerna beskrivs i Tabell 1. 
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Tabell 1: De sju principerna för interpretativa fallstudier (Klein & Myers, 1999) 

Princip Förklaring 

Den fundamentala principen om 

den hermeneutiska cirkeln 

Mänsklig förståelse uppnås genom iteration mellan att betrakta 

betydelsen av enskilda delar, samt den helhet delarna bildar. 

Principen om kontextualisering Det krävs kritisk reflektion över den sociala och historiska 

bakgrunden till forskningsobjektet så att den tilltänkta läsaren 

förstår hur den aktuella situationen har formats. 

Principen om interaktionen 

mellan forskare och 

forskningsobjekt 

Det krävs kritisk reflektion över hur forskningsmaterialet har 

formats genom social interaktion mellan forskare och 

forskningsobjekt. 

Principen om abstraktion och 

generalisering 

Det krävs att de detaljer som uppkommit när data tolkats 

enligt de två första principerna ställs i relation till teoretiska 

och generella koncept för mänskligt beteende och social 

interaktion. 

Principen om dialogiska 

resonemang 

Det krävs att hänsyn tas till möjliga motsättningar mellan 

teoretiska föreställningar och faktiska forskningsresultat. 

Principen om flera tolkningar Det krävs att hänsyn tas till möjliga skillnader i hur olika 

deltagare i studien tolkar samma situation. 

Principen om misstanke Det krävs hänsyn till möjlig partiskhet och systematiska 

förvrängningar av de berättelser som samlas in från deltagare.  

Som en del i att ta hänsyn till principerna ställdes vid intervjuerna frågor om respondentens 

personliga bakgrund. När svaren tolkades togs därmed hänsyn exempelvis till om respondenten hade 

erfarenheter som skiljde sig ifrån övriga respondenter. Försiktighet togs även då intervjufrågor 

formulerades för att undvika att svaren skulle påverkas i en viss riktning på grund av interaktionen 

mellan intervjuare och respondent. Vidare diskuterade de två författarna under studien de intervjusvar 

som erhölls och de observationer som gjordes, vilket förbättrade möjligheterna att ta hänsyn till flera 

olika tolkningar.  

2.1.3. Vetenskaplig ansats 

Förhållandet mellan teori och praktik är något som inom samhällsvetenskapen tenderar att uppfattas 

olika. Två starkt skilda ansatser till detta kallas deduktiva respektive induktiva processer. Studier som 

lutar sig mot den deduktiva processen tar avstamp i teorin, och utifrån denna formuleras hypoteser 

som sedan kan bekräftas eller förkastas utifrån den empiriska studien. Detta förhållningssätt står i 

stark kontrast med den induktiva processen, där teorin istället är resultatet av de observationer som 

har gjorts under den empiriska studien. Bryman & Bell framhåller att den induktiva processen 

vanligen förknippas med en kvalitativ ansats, medan den deduktiva processen förknippas främst med 

en kvantitativ. Saunders et al. framhåller dock att ingen av processerna är begränsad till att vara 

antingen kvalitativ eller kvantitativ. (Bryman & Bell, 2011; Saunders, et al., 2012) 

Arbetet som rapporten berör syftade varken till att testa hypoteser med utgång i befintlig teori eller till 

att skapa ny teori utifrån den empiriska studien. Teori inhämtades för att förstå och förklara den 

studerade organisationen, men också för att dra lärdomar från tidigare forskning om hur styrningen 

har utformats i andra organisationer. Scanias FoU-verksamhet har uppvisat framgång under en längre 

tid och vissa företeelser som bedrivs här kan mycket väl fungera bra utan att de nödvändigtvis vare 

sig behandlas eller styrks i teorin. Därför skulle den empiriska studien kunna ge underlag för tillägg i 

redan befintlig teori. 
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Så som syftet för studien formulerades framgick det att det inte var lämpligt att ta sig an studien 

varken med en deduktiv eller induktiv process. Bryman & Bell (2011) lyfter dock fram att de båda 

processerna ska tolkas som tendenser och inte som entydiga distinktioner. Även Saunders et al. (2012) 

understryker detta, men presenterar dessutom en tredje ansats som kallas abduktion. Med en abduktiv 

process rör sig studien fram och tillbaka mellan teori och empiri (Saunders, et al., 2012). Dubois & 

Gadde (2002) utvecklar konceptet systematic combining som de beskriver som en abduktiv approach där 

studien pendlar mellan teori och empiri. De framhåller hur detta förhållningssätt är passande för att 

förfina teori, snarare än som i induktion skapa ny teori. 

Det angreppssätt som valdes för studien är i linje med abduktion. Studiens utgångspunkt var i en 

identifierad situation hos fallföretaget, det vill säga att den grundade sig i den empiriska förstudien. 

Utifrån detta inhämtades teori som ansågs lämplig för att närmare undersöka situationen, vilket vidare 

styrde studiens riktning när de fortsatta empiriska studierna genomfördes. Upptäckter under arbetets 

gång innebar också att ytterligare teori plockades in och användes i studien. Det fanns därmed en 

vandring mellan teori och empiri vilket är i linje med den abduktiva processen.  

Studiens syfte var att beskriva styrningen hos fallföretaget enligt en teoretisk modell, vilket innebar en 

anpassning av teorin för den aktuella verksamheten. Denna anpassning där hänsyn tas till de aktuella 

omständigheterna innebar också en vidareutveckling av existerande teori för att kunna beskriva en 

mer specifik situation. Detta är i linje med den syn på hur abduktion ska användas som Dubois & 

Gaddes (2002) presenterar. 

2.2. FORSKNINGSMETOD  

I följande avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som studien har följt. Inledningsvis beskrivs processens upplägg 

övergripande och sedan följer en närmare genomgång av respektive steg: förstudie, litteraturstudie, empiriinsamling och 

analys. Avsnittet ger insyn i de val som gjorts under studien och hur de konsekvenser som de gett upphov till har 

hanterats. 

2.2.1. Arbetsgång 

Arbetet utfördes med utgångspunkt i en grupp inom Scanias FoU-organisation. Gruppen är 

stabsfunktion för en av produktutvecklingsavdelningarna och arbetar med verksamhetsutveckling för 

avdelningen. Den uppgift som arbetet behandlade hade sin utgångspunkt i en uppgift som 

formulerats inom gruppen om att utvärdera användningen av mätetal för uppföljning av 

verksamheten. Gruppens centrala roll i den studerade avdelningen innebar att de kunde bidra med 

många användbara kontakter som författarna träffade under arbetets gång. Detta var användbart både 

för att erhålla en bred bild av organisationen då förstudien utfördes och erbjöd vidare ett brett 

kontaktnät när intervjuer planerades in. 

Arbetet följde i grova drag den process som illustreras i Figur 1. Den första tiden av arbetet utgjordes 

av en förstudie, där en bekantskap till organisationen och uppgiften skapades. Under denna period 

identifierades även de teoriområden som valdes för studien och ett syfte för arbetet formulerades. 

Nästa steg i processen var en litteraturstudie där referensramen sammanställdes. Här formulerades 

även en undersökningsmodell som beskriver hur empiri ska samlas in och analyseras. 

Empiriinsamlingen bestod huvudsakligen av intervjuer, vars struktur och innehåll baserades på 

undersökningsmodellen. Det avslutande steget i processen var en analys av den insamlade empirin 

med utgångspunkt i den teoretiska referensram som sammanställts. Utifrån denna kunde slutsatser 

formuleras och en diskussion fördes angående bland annat rekommendationer till organisationen. 
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Den process som beskrivits är en förenklad bild av arbetets verkliga utförande. De olika stegen 

följdes i själva verket inte helt sekventiellt på varandra, utan viss överlappning mellan stegen skedde. 

Exempelvis påbörjades litteraturstudien medan senare delar av förstudien fortfarande pågick. Vid 

vissa tillfällen togs även ett steg tillbaka när upptäckter gav anledning att revidera tidigare delar av 

arbetet. Detta gjordes bland annat vid ett tillfälle där det blev tydligt att litteratur som under 

litteraturstudien valts som intressant framkom vara av mindre relevans för studien och därför 

plockades bort ur referensramen. Vidare uppkom det vid vissa tillfällen ett behov att erhålla en större 

grundförståelse för organisationen, vilket annars främst gjordes under förstudien. 

 

Figur 1: Grov illustration av den process som arbetet följt. 

2.2.2. Förstudie 

I arbetets inledande fas låg fokus på att erhålla en bättre bild av den aktuella avdelningen på företaget, 

det problem som avdelningen upplevde och som arbetet syftade till att undersöka samt de teoretiska 

områden som skulle kunna tänkas vara relevanta för studien. Närmare beskrivningar av vad var och 

en av dessa delar innefattade följer nedan. 

Under den första dagen på plats hos fallföretaget hölls en presentation där bland annat en 

övergripande bild av företaget, en beskrivning av organisationsstrukturen samt en kort 

sammanfattning av produktutvecklingsprocessen gavs. För att erhålla en djupare förståelse, och 

särskilt en kunskap inom de för arbetet viktigaste områdena, fortsatte förstudien med inläsning av en 

större mängd interndokument. Tid spenderades på intranätet för att studera dokument och 

internwebsidor som var av relevans för avdelningen. Relevanta dokument identifierades genom att 

bläddra igenom det material som fanns tillgängligt på internwebsidorna för avdelningen och staben 

samt på portalen för koncerngemensamma styrdokument.  I huvudsak lästes tre viktiga styrdokument 

ingående: How Scania is Managed, Scania R&D Factory och Scania PD-Process. Dessa dokument beskriver 

företagsstrategier och –värderingar, värderingar för FoU-funktionen respektive 

produktutvecklingsprocessen. Dessa dokument blev också viktiga källor för den företagsbeskrivning 

som sammanställdes för rapporten. 

Ytterligare en viktig del i anskaffningen av förståelse av företaget utgjordes av den tid som 

spenderades med stabsfunktionen på avdelningen, det vill säga gruppen inom vilken arbetet utfördes. 

Genom deltagande exempelvis på dagliga styrningsmöten och veckovisa gruppmöten kunde 

författarna komplettera inläsningen av interndokument med observationer av hur arbetet genomförs i 

praktiken såväl som med intryck av aspekter som inte uppges i dokumenten, så som exempelvis 

kultur. 

Det problem som arbetet behandlade introducerades till författarna innan arbetet påbörjades och 

fanns löst definierat inom organisationen under en längre tid. Under förstudien var en mycket viktig 

del av arbetet att utifrån detta problem formulera ett tydligt syfte för arbetet samt ett antal konkreta 
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frågeställningar att besvara. Detta tog formen av en delvis iterativ process, där en ursprunglig tanke 

konkretiserades allt eftersom en bättre uppfattning av problemet erhölls. Dialog hölls med tre 

personer inom stabsgruppen för att nå en punkt där syftet kunde definieras slutgiltigt. Dels var 

författarnas handledare på företaget en källa till löpande diskussioner. Vidare hölls en semi-

strukturerad intervju med stabens verksamhetsutvecklare, som har ansvar för sammanställning och 

rapportering av mätetal, för att få en mer ingående beskrivning av de olika nivåer på vilka mätetal 

används samt hur dessa mätetal används vid tidpunkten för studien. Författarna deltog också på 

uppföljningsmöten där verksamhetsutvecklaren och chefer för olika sektioner inom den aktuella 

FoU-avdelningen studerat och diskuterat uppmätta mätetal för den senaste perioden. Genom ett 

passivt deltagande på två sådana möten kunde författarna studera hur mätetalen används i praktiken.  

Den tredje personen som var en viktig resurs under förstudien var chefen för stabsfunktionen. Då 

hen var en viktig initiativtagare till uppgiften hade hen ett flertal tankar kring den aktuella situationen 

och vad som var av intresse att studera närmare. Utöver en nära dialog med stabsgruppschefen fanns 

möjlighet att ta del av en rapport som hen skrivit i samband med en utbildning. Denna rapport 

behandlar strategier och styrning inom avdelningen på en övergripande nivå och identifierar 

problemet som det aktuella arbetet syftade till att undersöka. I detta avseende agerade rapporten som 

en utgångspunkt för arbetet och gav ytterligare insyn i bakgrunden till den aktuella situationen. 

Utöver de ovan nämnda områdena behandlade förstudien även potentiell litteratur som kunde vara av 

relevans för litteraturstudien. I förstudien bemöttes främst problematiken kring att identifiera 

intressanta områden för arbetet och säkerställa att dessa var tillräckligt breda för att kunna bygga en 

god teoretisk bas. Styrning hade från arbetets begynnelse valts som ett viktigt område, men viss 

osäkerhet förelåg om prestationsmätning var ett tillräckligt brett forskningsområde i sig självt eller om 

det med fördel skulle bemötas i ett avsnitt under styrning. Dessutom ansåg författarna att ytterligare en 

teoretisk dimension var önskvärt, och därför övervägdes olika teoretiska områden så som innovation 

och kommunikation. Genom diskussioner främst med handledaren på företaget och sökningar efter 

akademisk litteratur på de olika områdena togs beslutet att innovation var ett mycket relevant område 

att använda. Det fanns en samstämmighet med handledare från både Linköpings Universitet och 

Scania om att de speciella förutsättningarna som en produktutvecklingsorganisation står inför är 

något som måste tas hänsyn till. Prestationsmätning visade sig också ha en litterär bredd som 

motiverade det som ett eget teoriavsnitt i referensramen. 

2.2.3. Litteraturstudie 

Utifrån uppdragsbeskrivningen, förstudien och senare problembeskrivningen identifierades ett antal, 

för uppgiften, intressanta teoriområden inom vilka litteratursökningen genomfördes: styrning, 

prestationsmätning, innovation och prestationsmätning inom FoU. Författarna hade sedan tidigare 

akademiska kunskaper inom styrning från sin under arbetet pågående civilingenjörsutbildning. Därför 

var det naturligt att för dessa teoriområden ta avstamp i den litteratur som använts under kurser inom 

bland annat ekonomistyrning. Utifrån denna breddades litteraturbasen sedan för att få ytterligare 

perspektiv på styrning. Eftersom prestationsmätning är ett delområde inom styrning hade författarna 

viss kunskap om detta innan arbetets start men det krävdes mer specifik litteratur inom området för 

att fördjupa kunskaperna. Detta gjordes för att på bästa sätt möta uppdragsbeskrivningen. Med 

hänsyn till den verksamhet som den studerade organisationen bedriver, lades som diskuterats ovan 

även området innovation till.  

Under sökningen efter litteratur på områdena innovation och prestationsmätning framkom ett antal 

artiklar som studerade prestationsmätning specifikt inom FoU-verksamheter. Eftersom detta var av 
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hög relevans för den aktuella studien gjordes en ytterligare iteration i litteratursökningen genom att 

kombinera söktermerna R&D och Performance Measurement. Den bredd av litteratur som hittades inom 

detta område ledde fram till ett beslut om att ge området ett eget dedicerat avsnitt i referensramen. 

Detta visade sig ha ett värde för att skapa en uppfattning om hur mätsystem utformas och tillämpas i 

dessa miljöer, dels teoretiskt men även praktiskt genom exempelvis fallstudier. 

Litteratur inhämtades främst via Linköping universitetsbibliotek samt via deras webbaserade söktjänst 

UniSearch, där det sistnämnda tillåter åtkomst till e-böcker och artiklar ur diverse databaser. Sökord 

som använts vid litteratursökningen listas under rubriken Söktermer nedan. Referenslistor från både 

böcker och artiklar var vidare en bra källa för att hitta originalkällor samt för att ytterligare bredda 

litteraturbasen. Under arbetets gång uppstod visst missnöje med kvaliteten på sökresultaten, bland 

annat i fråga om att artiklar som identifierades som relevanta i många fall hamnade långt ner i 

sökresultaten. Detta försvårade arbetet med att identifiera litteratur som var av hög relevans för 

studien och som var ofta citerad i andra verk. Google Scholar visade sig vara en bättre sökmotor än den 

som tillhandahölls via universitetsbiblioteket. För det första uppvisade sökresultaten en högre grad av 

relevans, med avseende på att artiklarnas innehåll bättre matchade den sökterm som användes. Vidare 

hittade den ett flertal källor för samma verk, vilket ökade chanserna att få tillgång till detta. Dessutom 

presenterades redan vid sökresultaten hur många gånger verket blivit citerat, vilket gav en 

fingervisning om vilket genomslag det fått. Detta ansågs viktigt för att säkerställa att inga artiklar som 

varit väldigt tongivande för utvecklingen av forskningsområdet helt utelämnades ur referensramen, 

vilket skulle kunna påverka arbetets trovärdighet. Vidare underlättade det arbetet med att sålla bort 

artiklar som upplevdes ha undermålig kvalitet. 

För val av litteratur gjordes bedömningar av dess relevans för arbetet i ett första steg utifrån titeln på 

arbetet. Om denna inte tydligt bemötte ett annat område lästes sammanfattningen för att göra en 

närmare bedömning, varefter artikeln antingen sparades för användning i referensramen eller bortsågs 

ifrån. Av den litteratur som sparades lästes minst inledning och slutsatser innan ett slutgiltigt beslut 

togs om dess användbarhet för arbetet. Vid litteratursökningen i UniSearch tenderade resultatens 

kvalitet att variera stort och därför granskades sökresultaten till den punkt då samtliga resultats titlar 

tydligt saknade relevans för den aktuella uppgiften. Den bristande systematiken i detta upplevdes 

dock icke tillfredsställande, särskilt när relevanta resultat i enskilda fall trots allt kunde dyka upp först 

efter en stor mängd resultat utan relevans. Detta var en bidragande orsak till att Google Scholar kom att 

användas istället. Här angreps sökningarna mer systematiskt och minst de 30 första resultaten 

granskades, vilket utökades i fall där relevanta resultat fortfarande framkom.  

Söktermer 

Nedan listas de olika sökord som användes vid litteraturstudien. Sökorden användes både enskilt och 

i kombination med varandra. R&D och Research and Development är speciella i det avseendet att de 

enbart användes i kombination med de övriga sökorden och inte själva. Vidare användes även de 

svenska motsvarigheterna av sökorden, men då det tidigt konstaterades att detta genererar en 

betydligt mindre mängd relevanta resultat betraktades enbart de första resultaten i dessa fall. 

Management Control, Management Control Systems, Strategic Congruence, Integrated Control, 

Performance Management, Performance Management Systems, KPI, Balanced Scorecard, Strategy 

Maps, Innovation, Innovation Management, R&D, Research and Development 
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2.2.4. Empiriinsamling 

Den empiri som samlades in för studien kommer från flera olika typer av källor. Bryman & Bell (2011) 

beskriver att kvalitativ forskning ofta använder sig av flera metoder för datainsamling. Saunders et al. 

(2012) menar att användandet av flera typer av datainsamlingsmetoder förespråkas allt mer i 

litteraturen. Om flera typer av datainsamlingsmetoder används kan innehållet bland annat trianguleras, 

vilket innebär att upptäckterna kan bekräftas från flera håll (Saunders, et al., 2012). I studien var 

intervjuer den huvudsakliga källan till empiri, men även observationer och företagsdokument 

användes för att skapa en bredare syn på organisationen. Nedan beskrivs metoderna nämnare och 

redogörelser ges för hur de användes i den aktuella studien. 

Intervjuer 

Den utförda studien är som tidigare nämnt kvalitativ och tillämpade ett interpretativt synsätt med 

anledning av problemformuleringens och studieområdenas karaktär. Bryman & Bell (2011) menar att 

intervjuer är en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning eftersom det anses vara en 

flexibel och mycket anpassningsbar form av informationsinhämtning. Saunders et al. (2012) föreslår 

vidare att de kan vara fördelaktiga exempelvis när en studie tillämpar ett interpretativt synsätt och 

således är intresserad av bakomliggande meningar så som de beskrivs av intervjuobjektet. Mycket av 

den empiri som var av intresse för studien behandlade exempelvis beteenden och effekter som 

styrverktyg ger upphov till och hur dessa uppfattas av medlemmar i organisationen. Därför utgjorde 

kvalitativa intervjuer en stor del av empirinsamlingen i denna studie. 

Inom kvalitativa studier tenderar intervjuerna att blir mindre strukturerade än vid kvantitativa studier 

för att kunna passa de generellt sett breda frågeställningarna. De kan utformas mer som ett samtal 

kring ett visst ämne, och kallas då för ostrukturerad, eller utgå från en förberedd intervjuguide, och 

brukar då kallas för semi-strukturerad. Dock är det sällan en intervju kan klassas som antingen det ena 

eller andra, utan snarare en blandning. Kvalitativa intervjuer öppnar också upp för flexibel frågeföljd 

och följdfrågor. (Bryman & Bell, 2011) Under förstudien hölls ett antal mer ostrukturerade intervjuer 

med personer ur stabsfunktionen för den studerade organisationen, för att få en bild av deras syn på 

organisationen men också för att dessa var insatta i den problemformulering som låg till grund för 

studien.   

För den huvudsakliga empiriinsamlingen utfördes ett antal intervjuer som var av mer semi-

strukturerad karaktär och utgick från en förberedd intervjuguide. Frågorna formulerades med syftet 

att de inte skulle leda intervjuobjektens svar i någon särskild riktning. Vidare försökte författarna i så 

stor utsträckning som möjligt undvika teoretiska begrepp, men vid behov gavs utvecklande 

förklaringar. Många av frågorna var av öppen karaktär för att kunna fånga upp aspekter som annars 

kunde gå förlorade. Utöver detta fanns följdfrågor som kunde ställas om specifika områden inte 

bemöttes. De frågor som förbereddes finns att tillgå i Bilaga 1 och 2. Intervjuobjekten under den 

huvudsakliga empiriinsamlingen valdes utifrån den riktning av studien som skapades genom 

problemformuleringen och vidare i referensramen. För att få olika perspektiv på organisationen 

valdes två intervjugrupper ut: dels samtliga sektionschefer, som ingår i den studerade organisationens 

ledningsgrupp, dels objektledare, som har ansvaret för leveranser inom de projekt som löper genom 

verksamheten. För urval av objektledare erhölls hjälp av en stabsmedlem med att identifiera personer 

som hade haft rollen under en tid för att på så vis säkerställa att de var väl förtrogna i rollen. Av de 

föreslagna personerna gjordes ett urval för att få en spridning inom organisationen och på så sätt 

bättre möjlighet att fånga uppfattningar som kunde tänkas skilja sig mellan exempelvis olika sektioner. 

Lika många objektledarintervjuer bokades in som det fanns sektionschefer att tillgå, vilket av 
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författarna ansågs lämpligt för att få en god balans mellan perspektiven. Efter att intervjuerna hade 

genomförts kunde det konstateras att de lyckats fånga vissa starka variationer samtidigt som de på 

flera områden visade en mycket hög överensstämmelse. Därför upplevde författarna att det insamlade 

materialet med hög sannolikhet utgjorde ett representativt underlag och att inga ytterligare intervjuer 

behövde bokas in. 

Flera av Klein & Myers (1999) principer för interpretativa fallstudier, som presenteras i Tabell 1, blev 

särskilt intressanta att ta hänsyn till gällandes intervjuer. Bland annat inleddes intervjuguiden med 

frågor som syftar till att redogöra för intervjuobjektens bakgrund och nuvarande situation, för att 

skapa en kontext till de svar som återges. Hänsyn togs också till intervjuobjektens personliga 

uppfattningar om saker och ting men också intressen inom ramen för studien. Den interpretativa 

inställningen gjorde att dessa subjektiva uppfattningar var av intresse, men genom triangulering av 

samtliga intervjudata kunde skillnad göras på enskilda och kollektiva uppfattningar och således sättas i 

relation till hur förekommande de var.  

Observationer 

Observationer utgjorde i studien en viktig del av empiriinsamlingen för att skapa en större insyn i och 

förståelse av verksamheten. Saunders et al. (2012) anser att när en studie behandlar vad människor 

gör och hur de gör det är observationen en given metod för att undersöka detta, vilket stämmer 

mycket väl med den påverkan på människor som studiens ämnesområde styrning bemöter.  

De huvudsakliga observationer som genomfördes under studien var deltaganden i möten där 

strategier och mätetal diskuterades samt deltaganden i en rutin där gruppers planerings- och 

uppföljningsrutiner bedömdes. Dessa båda typer av tillfällen var av värde för att förstå hur mätetal 

och styrmedel används i praktiken samt vilken syn de anställda har på dessa. Vid observationerna 

deltog författarna i tysthet och påverkade på så vis inte rutinernas fortskridande. Enligt författarnas 

uppfattning förkom inga tecken på att deras närvaro på något sätt inverkade på deltagarna eller det 

som sades. Under observationerna tog författarna anteckningar om saker som sades och beteenden 

som observerades, vilka sedan diskuterades för att jämföra om observationerna uppfattades lika. 

Saunders et al. (2012) skiljer mellan primära och sekundära observationer, där de primära är direkta 

redogörelser av det som skett och sagts medan de sekundära utgörs av forskarens tolkning. 

Datainsamlingen i den aktuella studien var därför i huvudsak i form av sekundära observationer, 

eftersom det var författarnas tolkning av användningen av mätetal och styrmedel eftersöktes. Detta är 

också i linje med det interpretativa synsättet som studien följde.  

Eftersom författarna arbetade på plats hos fallföretaget var observatörsrollen i vissa avseenden 

ständigt pågående. Detta innebar också att de i vissa avseenden blev en del av organisationen och 

kunde därmed skapa en djupare förståelse än vad som hade varit möjligt om de enbart varit på plats 

vid enskilda tillfällen. Saunders et al. (2012) klassificerar forskarens roll under observationer efter 

huruvida forskaren deltar i aktiviteten som studeras eller enbart observerar, samt om identiteten som 

forskare är känd eller okänd för forskningsobjekten, se Figur 2. I den aktuella studien antogs en 

observatörsroll som ligger mellan deltagare som observatör och observatör som deltagare, eftersom författarna 

var på plats hos organisationen utan att vara fullvärdiga medlemmar. Enligt Bryman & Bell (2011) har 

rollerna olika för- och nackdelar, exempelvis finns det om forskaren främst observerar och inte deltar 

en risk att en fullständig förståelse av det sociala sammanhanget inte skapas. I det deltagande 

sammanhanget finns däremot risken att forskaren blir starkt fäst vid organisationen som studeras, 

vilket kan påverka forskningens riktning eller kvalitet (Bryman & Bell, 2011). I den aktuella studien 

kunde deltagandet på plats i organisationen bidra till en större förståelse för det sociala 
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sammanhanget, vilket var av värde när begrepp som kultur diskuterades. Samtidigt hölls 

organisationens medlemmar på armlängds avstånd vilket minskade risken att forskningens objektivitet 

påverkas. 

 Forskaren deltar i aktiviteten  

Forskarens identitet är 

känd 

Deltagare som 

observatör 
Fullständig deltagare 

Forskarens identitet är  

dold Observatör som 

deltagare 
Fullständig observatör 

 Forskaren observerar aktiviteten  

Figur 2: De olika rollerna som deltagande observatör (Saunders, et al., 2012) 

Sekundärdata 

Sekundärdata beskrivs av Saunders et al. (2012) som data som samlats in vid ett tidigare tillfälle med 

ett annat syfte än den aktuella studien. Olika typer av sekundärdata innefattar exempelvis olika typer 

av skriftliga dokument, inspelade material och tidigare genomförda enkätundersökningar (Saunders, et 

al., 2012). I den aktuella studien utgjorde företagsdokument och systemstöd viktiga datakällor. 

Författarna hade tillgång till en mängd interna dokument på plats hos det studerade fallföretaget. 

Dessa företagsdokument utgjorde en viktig resurs för beskrivningen av exempelvis avdelningar i 

organisationen, verksamhetens processer och interna begrepp. Företagsdokument är något som enligt 

Saunders et al. (2012) och Bryman & Bell (2011) ofta används i fallstudier för komplettering av 

primärdata. Till exempel utgjorde interndokument den bästa källan för att få en komplett bild av de 

officiella strategierna som ledningen definierat, eftersom ingen av de intervjuade återgav samtliga 

strategier. 

Bryman & Bell (2011) framhåller att antaganden om att de tillgängliga dokumenten ger en korrekt bild 

av företaget inte kan göras. Författarna av dokumenten kan vilja framföra en särskild synvinkel och 

dokumenten kan tolkas på olika sätt av organisationens medlemmar (Bryman & Bell, 2011). I 

samband med att dokument användes vidtogs därför viss försiktighet. Exempelvis diskuterades 

dokumenterade processer med medlemmar i organisationen för att få en bättre bild av hur de faktiskt 

tillämpas i verkligheten. Dokument som behandlar områden som kultur och värderingar antogs heller 

inte gälla ovillkorligt, utan denna officiella bild kompletterades med de uppfattningar som uttrycktes 

under intervjuerna, varpå en mer nyanserad och korrekt uppfattning om verkligheten skapades. 

De systemstöd som betraktades under empiriinhämtningen var olika typer av Excelfiler som används 

för mätetal och styrverktyg inom organisationen. För att göra en fullständig kartläggning av dagens 

styrning utgjorde en tolkning av dessa därför en nödvändig källa i studien. 

2.2.5. Tolkning och analystaktik 

Analysen påbörjades redan under empiriinsamlingen, där samanställningen av insamlad empiri 

innebar en form av tolkning. Vid sammanställning av intervjuer försökte kärnan i svaren brytas ut, 

vilka sedan ställdes mot de andra respondenternas svar. Vidare delades intervjumaterialet in i olika 

områden för att skapa en viss struktur under rapportskrivandet. Saunders et al. (2012) menar att en 

kategorisering av data är nödvändig för att skapa en relevant struktur. Kategorierna kan utgå från 

exempelvis termer som används inom den studerade organisationen eller från teoretiska begrepp och 

grundas ofta i studiens syfte och frågeställningar (Saunders, et al., 2012). I studien utgick 
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kategoriseringen av empirin från både organisationsspecifika termer men i många fall också teoretiska 

termer.  

Analysen genomfördes genom att empiriskt material ställdes mot de teorier som sammanställdes i 

referensramen. Kopplingar mellan empiri och teori eftersöktes och mönster i det insamlade materialet 

lyftes. Analysen följde den övergripande process som beskrivs i avsnitt 3.5 Undersökningsmodell, där 

analysen inledningsvis genomfördes för ett teoretiskt område i taget samtidigt som samband mellan 

de olika områdena eftersöktes. I den avslutande delen av analysen ställdes de identifierade områdena 

strategi och styrning mot varandra. 

Den fragmentering av data som kategoriseringen innebär är något som Saunders et al. (2012) menar 

att vissa forskare uppfattar som olämpligt. De menar istället att data bör behandlas i sin fullständiga 

form eftersom den kan innehålla relaterade redogörelser som måste ses tillsammans för att förstå dess 

fullständiga mening. Analys som tar hänsyn en persons redogörelse av händelser och sambanden 

mellan dessa kallas narrativ analys. (Saunders, et al., 2012) I den genomförda studien styrde 

kategoriseringen sättet på vilket empirin strukturerades, men under analysen togs hänsyn till möjliga 

narrativ. När ett intervjusvar refererades till togs hänsyn till vilken respondent som det handlade om, 

för att kontrollera om det fanns viktiga aspekter som kan ha påverkat svaret eller var viktiga att 

behandla tillsammans med detta.  
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3. REFERENSRAM 
I följande kapitel ges en genomgång av den teori och litteratur som ligger till 

grund för den konceptuella modell som studiens analys har lutat sig emot. I 

det första avsnittet definieras styrning och styrsystem i organisatoriska 

sammanhang. Efter detta följer ett avsnitt där teori om utformningen av 

prestationsmätning i form av mätetal presenteras. I det tredje avsnittet 

presenteras litteraturens syn på innovation och de områden som innefattas av 

innovationsledning. Därefter följer ett avsnitt med teorier om hur 

prestationsmätning mer specifikt bör appliceras i FoU-verksamheter. 

Slutligen knyts dessa områden ihop i en konceptuell undersökningsmodell. 
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3.1. STYRNING 

I följande avsnitt definieras innebörden av organisatorisk styrning. Inledningsvis sker en utvärdering av olika författares 

definitioner och en fastställning av definitionen som kommer användas i rapporten. Sedan introduceras olika modeller 

för styrsystem och därefter beskrivs de olika styrverktygen mer ingående. Slutligen beskrivs viktiga begrepp vid en 

implementering av ett styrsystem i en organisation. Detta avsnitt bidrar med en bred syn på vad styrning kan innefatta 

vilket kommer att användas för att identifiera och vidare analysera dagens styrning inom den studerade organisationen. 

3.1.1. Definition av styrning 

Styrning i organisatoriska sammanhang har definierats på många olika sätt och givits olika 

benämningar av olika författare. Anthony & Govindarajan (2007) definierar Management Control som 

den process med vilken chefer påverkar individer i organisationen att implementera organisationens 

strategier. De avgränsar denna styrning från strategiformuleringen på en högre nivå och den operativa 

styrningen, task control, på en lägre nivå. Dessa avgränsningar delas inte av alla, exempelvis inkluderar 

Nilsson & Rapp (2005) strategiformuleringen i sin definition vilken i övrigt stämmer väl överens med 

Anthony & Govindarajans definition. Andra författare utelämnar strategibegreppet helt och fokuserar 

därmed bara på styrningen av de anställdas beteenden. (Malmi & Brown, 2008; Merchant & Ven der 

Stede, 2007)  

Almqvist et al. (2016) använder det svenska begreppet ekonomistyrning och syftar med det på 

användandet av olika typer av styrverktyg för att kommunicera ut och styra människors beteenden 

mot organisationers övergripande ambitioner och mål, precis som Anthony & Govindarajan (2007). 

Styrverktygen används dels för att styra organisationen i rätt riktning, men också för att följa upp och 

utvärdera verksamheten, vilket ger bättre underlag för fortsatt strategiutveckling. Ekonomistyrning 

sker enligt dem på tre olika nivåer inom en organisation: strategisk, taktisk och operativ, och går 

därmed ner en nivå lägre än Anthony & Govindarajan.  

I fortsättningen av rapporten kommer Anthony & Govindarajans definition att användas, det vill säga 

att styrningen avgränsas från strategiformuleringen och den operativa styrningen. Givet att de 

strategier hos fallföretaget som behandlas i studien har formulerats på avdelningar som ligger utanför 

arbetets omfattning, samt att uppdragsgivaren är intresserad av styrning på en ledningsnivå, är denna 

definition väl lämpad för arbetet. För att minimera förvirring kring de olika användningarna av 

styrningsbegreppen kommer termen styrning att användas genom rapporten för att syfta till detta.  

3.1.2. Styrsystem 

I litteraturen nämns ett brett spektrum av olika typer av verktyg och aktiviteter som styrningen kan 

innefatta. Dessa involverar exempelvis planering (Anthony & Govindarajan, 2007; Otley, 1999; 

Simons, 1987), kommunikationssystem (Anthony & Govindarajan, 2007; Otley, 1999) och belöningar 

(Otley, 1999; Flamholtz, et al., 1985). Nilsson och Rapp (2005) väljer att definiera styrmedlen som de 

formella system och processer som ledningen använder, vilket är i linje med de typer av verktyg som 

andra författare, så som Otley (1999) och Flamholtz et al. (1985), listar. Organisationsstyrningen 

påverkas dock även av informella faktorer. Anthony & Govindarajan (2007) beskriver hur kultur, 

ledningsstil, den informella organisationen och sättet på vilket de anställda uppfattar information 

påverkar styrningens effektivitet. Simons (1995) identifierade vidare värderingssystem, som innefattar 

informella koncept som värderingar och syftar till att inspirera medarbetarna, som en av de fyra delar 

av styrning som han definierar. 
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Flera författare har försökt skapa en strukturerad modell för de olika styrverktyg som en 

organisations styrsystem bör innefatta, och därmed integrerat både de formella och informella 

verktygen för styrning. Flamholtz et al. (1985) var tidiga att integrera perspektiven i sin modell, vilken 

illustreras i Figur 3. De beskriver ett huvudsakligt kontrollsystem som står under påverkan av 

kontextuella faktorer. Kontrollsystemet består av mekanismerna planering, mätning, feedback samt 

utvärdering och belöningar. De kontextuella faktorerna författarna nämner är organisationsstruktur, 

kultur samt extern omgivning. Dessa kan antingen stärka eller motverka den huvudsakliga styrningen 

beroende på till vilken utsträckning de är kompatibla med varandra. (Flamholtz, et al., 1985) 

 

Figur 3: Den integrerade styrmodellen som Flamholtz et al. (1985) presenterar 

Simons (1995) har ett annat perspektiv, där de informella faktorerna inkluderas i styrningen genom de 

aktiva val som görs för att påverka dessa faktorer. I hans styrspaksmodell, se Figur 4, inkluderas 

värderingssystem, gränssystem, diagnostiska kontrollsystem och interaktiva kontrollsystem som fyra 

olika ”spakar” ledare bör använda för att reglera verksamheten. Värderingssystem är de värderingar 

och definitioner som kommuniceras ut och underbyggs hos de anställda, för att inspirera och guida 

till ett önskvärt beteende. Gränssystemen säkerställer att anställda agerar inom de tillåtna gränserna, 

och innefattar rutiner och belöningar. Gränssystemet innefattar både begränsningar på uppförande 

inom organisationen och strategiska begränsningar för vad som ska eftersträvas av företaget. 

Diagnostiska kontrollsystem följer upp och belönar vid uppfyllande av mål, medan det interaktiva 

systemet slutligen stimulerar lärande och nya idéer. (Simons, 1995) 
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Figur 4: Simons (1995) styrsystem med de fyra styrspakarna som ledningen kan använda för att styra verksamheten 

Malmi & Brown (2008) gör i sin studie en omfattande undersökning av tidigare presenterade förslag 

till styrsystem och introducerar ett bredare begrepp, management control systems package, som i rapporten 

översätts till styrpaket. Syftet är att syntetisera tidigare forskning på området inom en och samma 

modell, se Figur 5, vilken öppnar upp för en bredare tolkning av vad styrning kan innebära. Den 

översta nivån i styrpaketet utgörs av kulturstyrningen, som kan vara mycket bred i sin karaktär men 

ändå subtil. Den tar tid att förändra men genomsyrar hela organisationen och skapar därigenom den 

kontext inom vilken de övriga styrverktygen kan formas. Vissa av dessa delar är i linje med det som 

Flamholtz et al. (1985) definierar som ett styrsystems kontextuella faktorer, medan värderingarna 

ligger nära värderingssystemet i Simons (1995) modell. Nästa nivå utgörs av planering, cybernetisk 

styrning samt belöningar och bonusar. Denna nivå benämns av Almqvist et al. (2016) som kärnan i 

ekonomistyrning, och är enligt Malmi & Brown (2008) den del som många andra styrningstypologier 

främst fokuserar på. Genom att inkludera de två andra nivåerna i sitt föreslagna styrpaket menar de 

att dess ingående komponenter inte behöver ses som konstanta, utan att de faktiskt kan påverkas och 

därmed fungera som styrverktyg. Den nedersta nivån består av den administrativa styrningen, som 

skapar den struktur inom vilken övriga styrverktyg utövas. Malmi & Brown (2008) menar slutligen att 

modeller för styrsystem bör vara tillräckligt omfattande för att inte utesluta möjliga styrverktyg, 

samtidigt som vissa avgränsningar måste göras för att kunna möjliggöra praktiska tillämpningar. I sin 

modell utelämnar de exempelvis bokföring som används enbart som beslutsunderlag (Malmi & 

Brown, 2008). 
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Figur 5: Malmi & Browns (2008) styrpaket 

I denna studie har Malmi & Browns (2008) styrpaket valts som definition för vilka styrverktyg som 

kan innefattas inom styrning. Jämfört med exempelvis de styrmodeller av Flamholtz et al. (1985) och 

Simons (1995) som presenterades ovan så inkluderar Malmi & Brown fler styrverktyg i sitt styrpaket. 

Styrpaketet har tillkommit genom syntetisering av tidigare teorier inom området vilket skapar en 

bredd, samtidigt som väl motiverade avgränsningar mot exempelvis bokföring görs. Författarna anser, 

liksom Malmi & Brown (2008) själva, att styrpaket därmed ger en mer omfattande men ändå 

överskådlig bild av vad som kan ingå i styrning. För studien innebär det att författarna har en bred 

utgångspunkt vid identifiering av styrverktyg hos den studerade organisationen, vilket minimerar 

risken att viktiga aspekter missas samtidigt som det bidrar med en rimlig avgränsning.  

3.1.3. Styrverktyg 

Följande avsnitt innehåller mer ingående beskrivningar kring olika typer av styrverktyg, med 

utgångspunkt i det styrpaket som presenterades av Malmi & Brown (2008). 

Kulturstyrning 

Organisationskultur definieras som de värderingar, normativa mönster och övertygelser som delas av 

organisationens medlemmar och påverkar deras beteenden. Flamholtz et al. (1985) menar att 

kulturens roll som styrmedel är som mest passande när kunskapen kring verksamhetens processer är 

ofullständig och förmågan att mäta resultaten är låg. I sitt styrpaket definierar Malmi & Brown (2008) 

tre typer av kulturstyrning: klaner, värderingar och symboler. 

Klaner innefattar de olika subkulturer och mindre grupper som en organisation kan rymma. Genom 

den samhörighet som finns här, exempelvis rörande gemensam profession, skapar de sina egna 

värderingar och traditioner. Nya personer som introduceras till gruppen utsätts för en 

socialiseringsprocess där de invigs i dessa, vilket upprätthåller en gräns mot resten av organisationen. 

(Malmi & Brown, 2008)  

Värderingsstyrningen har sina rötter i Simons (1995) styrspaksmodell. Det värderingssystem han 

beskriver innefattar de explicita organisatoriska definitioner som ledarna systematiskt sprider och 

förstärker i organisationen för att skapa en samstämmighet kring värderingar och riktning. Syftet med 

denna styrning är att de underordnade ska anamma dessa värderingar och därmed arbeta för 

organisationens bästa. Flamholtz et al. (1985) beskriver kulturen som en social styrning, där 

socialisering befäster organisationens värderingar, och lyfter därmed värderingsstyrningen till något 

som ledningen inte behöver arbeta lika aktivt med. Exempel på olika värderingssystem som ledningen 

kan kommunicera ut är företagsmission och -vision (Malmi & Brown, 2008).  
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Symboler är de fysiska medel som används för att kommunicera ut en viss kultur. Detta kan vara i 

form av den design som arbetsplatsen ges, exempelvis med öppna ytor för att skapa en öppen 

kommunikation i organisationen. Ett annat exempel är de olika intryck som en klädkod kan 

kommunicera. (Malmi & Brown, 2008) 

Planering 

Planering består av definierade mål för organisationen som sätter en riktning för vart organisationen 

är på väg. Den innehåller vägledning rörande de aktiviteter som måste genomföras för att nå de 

uppsatta målen, vilket klargör vilken ansträngning som faktiskt krävs. Planeringen skapar också 

förutsättningar för att samtliga berörda delar av organisationen ska ha en samförståelse av vad 

organisationen vill uppnå och därmed ökar chanserna för att de önskade effekterna faktiskt erhålls. 

Med långsiktig planering avses en tidsperiod på mer än ett år och fokus ligger här på långsiktiga 

strategier. Aktivitetsplanering har en tidshorisont på upp till en ettårsperiod med ett tydligare taktiskt 

fokus och innehåller närliggande mål samt mer specifika aktiviteter. Malmi & Brown framhäver att 

det är viktigt att forskare har en förståelse för huruvida planeringen syftar till att enbart besluta om 

framtida aktiviteter eller om den ska bygga engagemang kring dessa planer. (Malmi & Brown, 2008) 

Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning, som exempelvis mätetal, har ursprungligen definierats som feedbacksystem där 

uppmätt prestation ställs i relation till standarder eller önskade värden. Det tillåter chefer att upptäcka 

avvikelser och sedan styra sin verksamhet baserat på detta. Malmi & Brown (2008) menar dock att det 

krävs kopplingar till underliggande beteenden och tydliga ansvar för resultat för att det ska bli ett 

styrverktyg per definition. Detta möjliggör att anställda själva korrigerar sitt arbete utefter den 

feedback som systemet genererar, utan inblandningen av chefer. 

I sin modell delar Malmi & Brown (2008) in den cybernetiska styrningen i budget, finansiella och 

icke-finansiella mätsystem samt hybridmätsystem. Budgeten är ett centralt styrverktyg i många 

organisationer och kan innehålla värdefull information kring exempelvis integrering av processer och 

allokering av resurser. Som styrverktyg används det för att mäta faktiskt mot planerad prestation, 

avseende exempelvis kostnader. Vidare kan finansiella och icke-finansiella mätsystem användas för att 

mäta mer specifika prestationer. Ett exempel på det förstnämnda är ROI för ett specifikt projekt, och 

på det sistnämnda personalnöjdhet inom en viss avdelning. Dessa mätsystem kan således möjliggöra 

uppföljning av resultat för enskilda individer och grupper på ett enklare sätt. Hybridmätsystem 

innehåller en blandning av finansiella och icke-finansiella mätetal och ett exempel på en känd 

applicering är det balanserade styrkortet. (Malmi & Brown, 2008) 

Belöningar och bonusar 

Belöningar och bonusar är ett styrverktyg som syftar till att motivera individer inom en organisation 

till att prestera bättre. Grundtanken är att skapa en kongruens mellan individens aktiviteter och mål 

med organisationens övergripande mål. Belöningen kan utgöras av ekonomiska incitament men kan 

också vara att den enskilde individen ser ett egenvärde i att uppfylla organisationens mål om det 

samtidigt innebär att dennes personliga mål uppfylls. (Malmi & Brown, 2008) Begreppet motivation 

relaterar nära till styrverktyget och är ett eget teoriområde, se exempelvis von Krogh et al. (2012). 

Teoriområdet kommer dock inte att behandlas närmre inom ramen för denna studie. 

Administrativ styrning 

Ledningsstrukturen ger tydliga riktlinjer kring de formella auktoriteter och ansvarsfördelningar som 

finns inom en organisation. Vidare påverkar utformningen av strukturen koordineringen och 
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samarbetet mellan chefer, vilket gör det till ett styrverktyg som i stor utsträckning kan underlätta det 

tvärfunktionella arbetet inom organisationer. (Malmi & Brown, 2008) 

Organisationsstrukturen påverkar, precis som ledningsstrukturen, hur kontakter och relationer sker 

inom organisationen och kan således vara ett viktigt styrverktyg. Flamholtz et al. (1985) har i sin 

modell kategoriserat organisationsstrukturen som en kontextuell faktor, medan Malmi & Brown 

(2008) menar att chefer faktiskt kan påverka strukturen och att det därmed inkluderas som ett konkret 

styrverktyg. (Malmi & Brown, 2008) 

Policyer och tillvägagångsätt handlar om att formalisera dessa för att kunna styra beteenden inom en 

organisation. Det handlar dels om att kommunicera ut önskade beteenden men också om att sätta 

begräsningar för vad som är acceptabelt beteende. (Malmi & Brown, 2008) Styrverktyget ligger väldigt 

nära Simons (1995) uppförandegränser i hans gränssystem. 

3.1.4. Anpassad styrning för organisationer 

Malmi & Browns (2008) modell för styrning täcker upp de olika tänkbara aktiviteter och verktyg som 

en organisations styrning kan tänkas behöva ta hänsyn till. Dock ser varje organisation annorlunda ut, 

och dess specifika krav innebär att alla delar av styrpaketet inte nödvändigtvis är aktuella. Nilsson et al. 

(2010) har introducerat begreppet styrmix för att beskriva hur styrningen i en specifik organisation 

skall se ut. De nämner tre frågor som ska besvaras i form av styrmixen:  

• Vilka styrmedel ska användas och hur? 

• Vilka styrmedel ska ha en mer eller mindre framstående roll i styrningen? 

• Hur ska de olika styrmedlen relatera till varandra? 

Styrmixen är därmed ett verktyg för att reflektera över och förstå innebörden av de olika styrmedlen i 

ett systemsammanhang. Styrverktygen måste samspela för att organisationen ska fungera enligt avsikt. 

(Nilsson, et al., 2010) 

Styrningens centrala roll i hur en organisation uppnår konkurrenskraft har givits betydande 

uppmärksamhet av Nilsson & Rapp (2005). De presenterar en modell, se Figur 6, över relationen 

mellan en organisations omgivning, strategi och styrning. De menar att förutsättningar för 

konkurrenskraft uppstår genom strategisk kongruens och integrerad styrning samt samspelet mellan 

dessa. Strategisk kongruens beskrivs som en överensstämmelse mellan strategierna på de olika 

organisatoriska nivåerna. När dessa är anpassade för omgivningen som organisationen verkar i finns 

en extern passning. Integrerad styrning definieras som att den strategiska planeringen och 

uppföljningen är sammanhängande genom organisationen, så att information enkelt kan delas mellan 

beslutsfattare på olika nivåer och underlätta strategiska och taktiska beslut. När det även finns en 

intern passning mellan strategier och styrning skapas förutsättningar för konkurrenskraft. En 

intressant aspekt i modellen är att den integrerade styrningen inte bara implementerar strategierna, 

utan även kan påverka vid strategiformuleringen. Genom integrationen mellan de olika nivåerna kan 

en transparens vid exempelvis planering och uppföljning uppnås, som därmed bidrar till förmågan att 

koppla samman de olika strategierna. (Nilsson & Rapp, 2005) 
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Figur 6: Nilsson & Rapps (2005) modell för hur samspelet mellan omgivning, strategi och styrning bidrar till konkurrenskraft 

3.1.5. Sammanfattning 

I detta avsnitt har begreppet styrning behandlats och definierats för vidare användning i rapporten. 

Den valdes, i linje med Anthony & Govindarajan (2007), att avskiljas från strategiformuleringen och 

den operativa styrningen. Styrningen i den bemärkelsen passar mycket väl för att ta sig an studiens 

syfte. Med utgångspunkt i Malmi & Browns (2008) styrpaket behandlas olika typer av styrverktyg som 

kan användas inom ramen för styrning. Modellen anses erbjuda en bred syn på vad styrning kan 

innehålla och framhåller vikten av att se till den helhet som de olika ingående styrverktygen bildar. 

Nilsson et al. (2010) introducerar begreppet styrmix för att beskriva den faktiska sammansättning av 

styrverktyg som en specifik organisation har. Styrpaketet kommer därför att användas för att ge en 

bred ingång i analysen, med syfte att identifiera den styrmix som är aktuell hos fallföretaget i dagsläget. 

Detta avsnitt ger förutsättningar för att ur ett brett perspektiv analysera den studerade organisationens 

styrning och hur väl den matchar med de uttalade strategierna. Den breda definitionen av styrning, i 

form av styrpaketet, ger också en bredd av verktyg som kan användas för att bemöta eventuella 

luckor som kan identifieras i dagens styrmix. 

3.2. PRESTATIONSMÄTNING 

I följande avsnitt görs en närmare genomgång av litteraturen inom ett specifikt styrverktyg: mätsystem. För att uppfylla 

studiens syfte om en bredare syn på styrning behöver den prestationsmätning som används idag också förstås djupare och 

avsnittet ger därför en teoretisk grund till att förstå hur mätetal kan användas för att styra en verksamhet. 

Inledningsvis beskrivs mätetal, hur de ska utformas samt vilka olika typer det finns. Sedan presenteras ett ofta använt 

system för prestationsmätning mer ingående: det balanserade styrkortet. 

3.2.1. Mätetal 

Melnyk et al. (2004) beskriver mätetal som den avgörande länken mellan strategi, utförande och 

värdeskapande. Ett väl utformat mätsystem kan bidra till att få samtliga delar av en organisation att 

dra åt samma håll, i linje med övergripande strategier och mål. Mätetal kan användas för att säkerställa 

att rätt aktiviteter utförs inom alla nivåer av organisationen samt för att utvärdera prestationer och på 

så vis se till vilken utsträckning de bidrar till måluppfyllelsen på de högre nivåerna. De kan, och bör, 
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utformas för att uppmuntra koordinering och samarbete mellan olika avdelningar för att på så vis 

undvika konflikter och suboptimering. (Melnyk, et al., 2004) 

Almqvist et al. (2016) nämner ett antal olika funktioner som mätetal kan fylla inom en organisation. 

För det första kan de vara ett hjälpmedel vid planering eftersom de berättar om var organisationen 

står idag, vilket i sin tur kan leda till diskussioner kring vilka mål som är rimliga att sätta. Målen kan, 

om de formuleras genom mätetal, bidra till att skapa en samstämmig och tydlig bild om vart 

organisationen är på väg. Utifrån det kan strategier och handlingsplaner utvecklas. I nästa steg kan 

mätetal, som är knutna till mål, berätta i vilken utsträckning organisationen lyckats uppnå dessa. 

Vidare blir mätetal ett kraftfullt verktyg för kommunikation av vad som anses viktigt inom en 

organisation. Om medarbetarna vet om de mål, uttryckta i mätetal, som ledningen kommer att följa 

upp så vet de också vad de bör fokusera på för att bidra till uppfyllandet av dessa. (Almqvist, et al., 

2016) 

Kriterier vid val av mätetal 

Flera författare har gjort en ansats att definiera kriterier som välformulerade mätetal bör uppfylla. 

Exempel på kriterier som är ofta återkommande är relevans (Brocke & Rosemann, 2015; Carlucci, 2010; 

USAID, 2010), jämförbarhet (Brocke & Rosemann, 2015; Carlucci, 2010), trovärdighet (Brocke & 

Rosemann, 2015; Carlucci, 2010; USAID, 2010) och tydlighet (Carlucci, 2010; USAID, 2010). 

Relevans innebär att mätetalet tillför information som kan göra skillnad i ett beslutsfattande. Om så 

inte är fallet är mätetalet inte användbart, och tid bör inte ödslas på det. Jämförbarhet i dess enklaste 

form innebär att mätetalet går att mäta på någon form av skala. Detta är av vikt för att mätetalet ska 

vara jämförbart över tid (konsistens) och är en fördel för att kunna jämföra mätetalet med resultat 

utanför den aktuella enheten. För att mätetalet ska vara trovärdigt ska det vara relativt fritt från 

felmarginal så att personer i organisationen litar på det. Slutligen handlar tydlighet om att mätetalet 

bör vara lättförstått. Inga missförstånd ska kunna ske om vad mätetalet faktiskt visar på, och det ska 

kunna kommuniceras genom organisationen enkelt. (Carlucci, 2010) 

Olika typer av mätetal 

Parmenter (2015) menar att många organisationer arbetar på fel sätt i användandet av mätetal, och att 

benämningen KPI, key performance indicator, ofta används felaktigt för samtliga mätetal. Han menar 

istället att det finns fyra typer av mätetal, indelade i grupperna result indicators (RI) och performance 

indicators (PI). De förstnämnda, RI, indikerar resultat som åstadkommits av en större del av en 

organisation och hjälper således inte ledningen att identifiera eventuella bakomliggande faktorer till ett 

visst resultat. PI, å andra sidan, är tydligare kopplade till enskilda individers eller gruppers prestation 

och därmed kan ansvar för mätetalet delas ut. Ordet key läggs till när ett särskilt mätetal anses vara 

extra viktigt. Key result indicators, KRI, är mätetal som beskriver hur organisationen som helhet 

presterar. Det är ofta dessa som presenteras i kvartals- och årsrapporter och de har VD som ytterst 

ansvarig. Dock presenterar de en sammanställd tillbakablick och säger inget om vad som egentligen 

gått rätt eller fel. Key performance indicators, KPI, övervakar de allra viktigaste aktiviteterna, 

organisationens kritiska framgångsfaktorer, och ger således mycket viktig information kring 

prestationen inom dessa. KPIer anses peka på det som är ett måste för organisationens överlevnad 

och framgång, medan PI används som komplement för att säkerställa att samtliga delar av 

organisationen arbetar i linje med de övergripande strategierna och mot de gemensamma målen. Det 

kan handla om aktiviteter som inte är unika eller avgörande för organisationen, men som ändå måste 

utföras för att organisationen ska fungera tillfredsställande. (Parmenter, 2015)  
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Walsh (1996) menar att KPIer ska utgå från företagets kärnprocesser, snarare än dess 

funktionsenheter. Först när kärnprocesserna är identifierade kan ett KPI skapas. Det faktum att han 

kopplar KPIer till just kärnprocesser, tycks stämma bra överens med Parmenters användande av 

ordet key. Vidare föreslår Walsh en indelning av KPIer i key performance outcomes, KPO, och key 

performance drivers, KPD. KPO mäter utvecklingen mot organisationens uppsatta mål, och är det som 

förväntas av verksamheten. De mäter resultatet av processer, vilket betyder att det vid avläsning är för 

sent att göra något åt utfallet. Dessa mätetal är ofta intressanta för högre ledningsgrupper, som står 

ansvariga för övergripande resultat. KPD mäter istället det som kommer att påverka KPO, det vill 

säga den eller de underliggande aktiviteterna inom processerna. På så vis blir de mer användbara för 

linje- och mellanchefer och den operativa delen av organisationen. Genom att fokusera på KPDer 

kan processer justeras och förbättras allt eftersom, vilket i förlängningen får inverkan även på 

KPOerna. (Walsh, 1996) 

Vad som är gemensamt Parmententer och Walsh emellan är att de med sina teorier vill visa var fokus 

för förbättring bör ligga, nämligen på själva aktiviteterna. Därför kan en uppdelning av mätetalen 

enligt ovan vara till hjälp för organisationer som vill förstå mer exakt vad som fungerar och vad som 

behöver förändras för att erhålla ett högre resultat. 

Simons (1990) trycker på att toppledningen ska vara personligt involverad i enbart ett fåtal mätetal 

som behandlar strategiska osäkerheter för organisationens måluppfyllelse. Deras personliga 

involvering i dessa får ett viktigt syfte i att signalera för organisationen vad som är viktigt, vilket 

skapar en debatt och dialog som guidar lärande och låter nya strategier växa fram. Mätetal som får 

detta fokus kallar han för interaktiva mätetal vilket är en tydlig parallell till mätetal som benämns som 

key. Kombinationen av rent diagnostiska och interaktiva mätetal har undersökts av Henri (2006). Han 

visar att en dynamisk spänning mellan de båda typerna av styrning kan stimulera dialog, kreativitet 

och fokus hos organisationen. Vad Henri menar är att det finns ett värde i att mäta även resultat som 

inte ges samma strategiska fokus av toppledningen, eftersom det skapar en viktig motvikt vid analys 

av KPIer. 

3.2.2. Balanserat styrkort 

Ett ramverk för urval och kommunikation av mätetal som har fått stort genomslag i litteraturen är 

Kaplan & Nortons balanserade styrkort. Petri & Olve (2014) menar att det idag utgör en av de 

vanligaste formerna för verksamhetsstyrning och är angeläget för de absolut flesta individerna i en 

organisation. Ramverket är sprunget ur Kaplan & Nortons åsikt att finansiella mätetal är otillräckliga i 

en tid där kontinuerlig förbättring krävs för att upprätthålla konkurrenskraft, och genom styrkortet 

föreslår de en lösning för hur olika perspektiv ska balanseras (Kaplan & Norton, 1992). I ramverket 

kompletteras de finansiella mätetalen med mätetal inom tre operativa områden: kundnöjdhet, interna 

processer och organisationens lärande- och tillväxtsaktiviteter. Detta ger ledarna möjligheten att 

studera organisationen från fyra viktiga perspektiv, vilka författarna menar svarar på följande fyra 

frågor: 

• Hur framstår vi för ägarna? (det finansiella perspektivet) 

• Hur ser våra kunder på oss? (kundperspektivet) 

• Vad måste vi utmärka oss inom? (det interna perspektivet) 

• Kan vi fortsätta att utvecklas och skapa värde? (lärande- och tillväxtperspektivet) 

Utöver att skapa en balans mellan olika perspektiv menar författarna också att det tvingar ledningen 

att fokusera sin tid på ett fåtal viktiga mätetal. Fördelarna som har observerats är styrkortets förmåga 



27 
 

  

att på ett överskådligt sätt ge information om flera vitt skilda områden inom företaget. Dessutom 

agerar det som ett skydd mot suboptimering, det vill säga att förbättringar inom ett område sker på 

bekostnad av ett annat. (Kaplan & Norton, 1992) Petri & Olve (2014) beskriver en bredare nytta och 

listar fem huvudsakliga fördelar som styrkort bidrar med: effektivare administrativ styrning, tydligare 

information om mål och strategier, mer holistiskt ansvarsutkrävande, bättre cybernetisk styrning samt 

större engagemang bland personalen. Under de följande rubrikerna presenteras vardera perspektiv i 

styrkortet närmare, samt det relaterade begreppet strategikartor. 

Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet innehåller de mer klassiska mätetalen av finansiell karaktär. De behandlar 

den långsiktiga målsättningen hos organisationen i form av att skapa en hållbar avkastning för ägarna. 

(Kaplan & Norton, 1996) Som framhålls av Petri & Olve kan målsättningen dock behandla annat än 

ren ekonomisk vinst. Som exempel lyfter de olika enheter inom ett större företag, där ett 

utvecklingslabb exempelvis har som mål att framgångsrikt få fram nya produkter. I de fallen bör 

mätetalen istället utformas mot de mer närliggande målen. (Petri & Olve, 2014)  

Målsättningarna som definieras i perspektivet är utgångspunkten för mätetal i övriga perspektiv, det 

vill säga varje mätetal i styrkortet ska kunna placeras i ett orsak- och verkandiagram som leder till en 

förbättring i det finansiella perspektivet. Genom detta binds styrkortet ihop till en sammanbunden 

helhet snarare än en samling osammanhängande eller motsägande mätetal. (Kaplan & Norton, 1996)  

Kundperspektivet 

I kundperspektivet menar Kaplan och Norton (1996) att de centrala mätetalen ska matchas mot de 

avsedda kunderna och marknadssegmenten. För att kunna tillgodose kunderna måste det ske ett urval, 

eftersom det är lönlöst att försöka nå hela marknaden. Därför är en viktig del i kundperspektivet att 

anpassa organisationens mission och vision till mål för respektive valt kundsegment. Mot valt 

kundsegment kan sedan mätetal formuleras som tillhör två distinkta grupper. Den första är de 

centrala mätetalen som är lika för alla organisationer och innefattar marknadsandel, kundlojalitet, nya 

kunder, kundnöjdhet och kundlönsamhet. Den andra gruppen är de mätetal som driver prestationen i 

den första gruppen, det vill säga de differentiatorer som organisationen använder. Dessa kopplar till 

värdeerbjudandet och innefattar exempelvis produkt- och serviceattribut, kundrelationer och rykte. 

(Kaplan & Norton, 1996) 

Petri och Olve (2014) lyfter att kundperspektivet kan behöva justeras för att fånga situationer där 

verksamheten levererar till andra än kunder, exempelvis anställda inom en koncern. Dessutom kan 

det finnas ett behov att bredda perspektivet för att fånga andra intressenter vars intryck av företaget 

kan vara av betydelse för framgång. De lyfter exempelvis att medias bild av ett företag kan bidra till 

om konsumenterna väljer produkten eller inte. (Petri & Olve, 2014) 

Det interna perspektivet 

Det interna perspektivet ska bemöta de faktorer som är mest kritiska för att uppnå organisationens 

mål gällande kunder och ägare. Formuleringen av mätetal här följer därför typiskt sett efter det att 

mätetal har formulerats för det finansiella- och kundperspektivet. Petri & Olve framhåller att 

perspektivet innefattar medarbetare som är delaktiga i organisationens förädlingsprocesser så väl som 

processer som inte utförs av organisationen själv, exempelvis leveransprocessen. (Petri & Olve, 2014) 

Kaplan & Norton beskriver det som att perspektivet ska baseras på hela värdekedjan och sträcka sig 

från innovationsprocessen, genom den operationella processen, och slutligen till 

eftermarknadsprocessen. Vidare menar de att ett starkt fokus på olika operativa mätetal, så som 

cykeltid, throughput och kostnader, inte kommer leda till konkurrenskraft eftersom det är faktorer 
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som alla organisationer tittar på. Det är därför viktigt att mätetalen utgår från tydliga strategier för hur 

organisationen ska utmärka sig. (Kaplan & Norton, 1996) 

Lärande- och tillväxtperspektivet 

Det fjärde perspektivet, som till en början kallades innovations- och lärandeperspektivet, ska utgöra 

arkitekturen för att sätta upp och möta höga målsättningar i de övriga perspektiven. Mätetalen här ska 

agera som drivare för mätetalen i de tre andra perspektiven. Tre huvudsakliga kategorier för mätetal i 

perspektivet har identifierats: de anställdas förmågor, informationssystemsförmågor samt motivation, 

deltagande och likriktning. (Kaplan & Norton, 1996) Petri och Olve beskriver det som de 

ansträngningar som görs för att förnya och utveckla processer och kundrelationer, vilket de menar 

innefattar teknik, medarbetare och arbetssätt (Petri & Olve, 2014). De lyfter därmed fram aspekter 

utöver de anställda tydligare än Kaplan & Norton. 

Kaplan och Norton noterar att perspektivet är det svåraste att definiera organisationsspecifika mätetal 

för. Mätetal för de anställda, i form av lojalitet, produktivitet och nöjdhet, identifieras som viktiga. 

Dock är dessa främst resultatindikatorer och har drivare som är mer svårdefinierade. (Kaplan & 

Norton, 1996) Enligt Petri & Olve är syftet med perspektivet att samla det förnyelsearbete som 

organisationen genomför, vilket underlättar diskussionen om avvägningar mellan olika perspektiv 

(Petri & Olve, 2014).  

Strategikartor 

Kaplan & Norton introducerade under början av 2000-talet vad de kallar för strategikartor, vilket 

fungerar som ett tillägg till det balanserade styrkortet. Strategikartans syfte är att beskriva 

organisationens strategier och bryta ner dem till relevanta mätetal i vart och ett av de fyra 

perspektiven som det balanserade styrkortet består av. Den illustrerar de individuella orsak- och 

verkansrelationer som finns mellan mätetalen för att visa vilka mätetal som driver andra. 

Strategikartan kan vara utgångspunkten för att formulera ett balanserat styrkort, men relationen kan 

också vara den motsatta. I det fallet visar strategikartan vilka delar i strategin som i dagsläget saknas. 

(Kaplan & Norton, 2001) Ett exempel på en strategikarta illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7: Ett exempel på en strategikarta (Kaplan & Norton, 2001) 



29 
 

  

3.2.3. Sammanfattning 

Detta avsnitt behandlar inledningsvis området mätetal, med syftet att presentera olika teorier kring 

vad ett mätetal kan och bör vara. Det kan konstateras att det finns en hel del skillnader inom 

litteraturen men att ett flertal författare vill rikta fokus från resultatmätning till att mäta de 

bakomliggande faktorerna till utfallen. Flera författare menar att företag ofta är alltför 

resultatfokuserade och på så vis riskerar att missa de bakomliggande orsakerna till varför resultatet 

blir som det blir. Genom mätning av underliggande aktiviteter, som slutligen påverkar resultat, 

möjliggörs ett mer proaktivt förhållningssätt där korrigeringar kan göras innan det är för sent. Den 

första delen av kapitlet ger således en bra grund för analys av den studerade organisationens mätetal, 

vilket är av värde eftersom mätetal är centralt inom verksamheten idag och även centralt i den 

problembeskrivning som återgetts av företaget. 

Den andra delen av avsnittet behandlar de av Kaplan & Norton föreslagna modellerna balanserat 

styrkort och strategikarta. Det balanserade styrkortet är ett erkänt och vida applicerat verktyg för att 

dela in mätetal inom olika områden som var och ett syftar till att studera verksamheten ur olika 

perspektiv. Genom att ta hänsyn till samtliga områden möjliggörs en balans i hur en organisation 

studeras. Därför kommer det balanserade styrkortet att användas i studien för att utvärdera vilken 

balans som finns hos mätetalen i den studerade organisationen i dagsläget och därmed ge möjlighet 

till identifiering av eventuell obalans. Strategikartor är ett verktyg som kan användas för att bryta ner 

en organisations strategier för vart och ett av de olika studerade perspektiven. Verktyget kommer att 

användas vid analys av den studerade organisationens strategier och hur väl dessa uppfylls med hjälp 

av mätetal såväl som andra styrmedel. 

3.3. INNOVATION 

I följande avsnitt görs en genomgång av innovationslitteraturen. Inledningsvis reds begreppet innovation ut och olika 

typer av innovation beskrivs. Därefter betraktas området innovationsledning och de olika typer av aktiviteter som det 

innefattar. Avsnittet kommer att användas för att studera de identifierade styrverktygen hos den studerade 

organisationen ur ett innovationsledningsperspektiv. Detta görs för att ta särskild hänsyn till den specifika verksamhet 

som bedrivs, det vill säga forskning och utveckling, som ställer höga krav på den innovativa förmågan. 

3.3.1. Definition av innovation 

I lexikon definieras innovation typiskt som en ny produkt, process eller idé. I den akademiska 

litteraturen på ämnet ges dock ofta en betydligt snävare definition. Gorman (2007) definierar det 

exempelvis som utvecklingen av en ny produkt, service eller process baserat på en ny idé. Gann & Dodgson 

(2010) väljer definitionen idéer som har introducerats med framgång. Vidare beskriver Tavassoli & Karlsson 

(2015) olika typer av innovation som alla har gemensamt att de syftar till att öka kundvärdet. För att 

fånga ett flertal av de aspekter som tas upp ovan har författarna av rapporten därför valt att definiera 

innovation som utvecklingen av en ny idé och introduktionen av denna för att skapa ökat kundvärde.  

Innovation kan ta flera olika former. Teknologisk innovation syftar på förändringar i produkt eller 

produktionsprocess. Icke-teknologisk innovation bemöter andra typer av innovation, vilket ofta 

innefattar exempelvis marknadsförings-, service- och organisatorisk innovation.  (Armbruster, et al., 

2008; Tavassoli & Karlsson, 2015) Produktinnovation är introduktionen av en helt ny produkt eller 

en ny variant på en existerande produkt med avsikt att uppfylla något som kunderna efterfrågar. 

Processinnovation innefattar nya metoder i produktionsprocessen, vilket även innefattar de logistiska 

lösningarna. Genom innovation som leder till kostnadsreduceringar eller kvalitetsförbättringar skapas 
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ett ökat kundvärde. Marknadsinnovationer behandlar insteg på nya marknader såväl som förändringar 

i målsegment och marknadsmixer. (Tavassoli & Karlsson, 2015) Serviceinnovation handlar om att 

skapa kundvärde genom nya servicelösningar som erbjuds kunden. Den sista typen av innovation, 

organisatorisk innovation, är mer löst definierat i litteraturen. Den bemöter huvudsakligen 

förändringar i organisationsstruktur och arbetsprocesser som en följd av nya lednings- och 

arbetsrutiner. (Armbruster, et al., 2008) 

Innovation av alla typer har visats korrelera med konkurrenskraft och prestation, men det har också 

visats att tydliga samband mellan de olika typerna av innovation existerar. Produkt- och 

produktionsprocessinnovationer är ofta sammanlänkade, där innovation på det ena området 

framkallar förändringar i det andra. (Hullova, et al., 2016) Vidare har det påvisats att den 

organisatoriska innovationen främjar teknologisk innovation genom att organisationen bättre kan 

anpassa sig till den nya tekniken (Armbruster, et al., 2008).  

3.3.2. Innovationsledning 

Innovationsledning är ett forskningsområde som förefaller väldigt splittrat vid en litteratursökning, 

utan någon enskild stark modell som framträder. Begreppet inbegriper användningen av de olika 

innovationsprocesser som genomförs under respektive steg vid utvecklandet av en innovation. Ortt 

& van der Duin beskriver hur teorin sedan andra världskrigets slut har förflyttat sig genom fyra eror, 

där approachen till innovation har gått från teknologisk push, till marknadsbaserad pull, vidare mot en 

integrerad syn på de båda, och slutligen till en allianssyn där innovation och utveckling sker i 

interorganisatoriska samarbeten. De menar dock att företag idag har ett kontextuellt förhållningssätt, 

där approachen anpassas efter det specifika företaget och dess situation. (Ortt & van der Duin, 2008) 

Schewe (1994) visade i sin studie på 90-talet på behovet av ett starkt integrerat synsätt på innovation. 

Där tidigare forskning hade fokuserat på enskilda faktorer så som en icke-byråkratisk struktur 

och ”champions” som kämpar för sina idéer, ser Schewe ett behov av att betrakta flera faktorer 

tillsammans. Han visade att marknadsrelaterade-, FoU-relaterade- och produktionsrelaterade faktorer 

alla samspelar, och att innovationen påverkas av faktorer både på projekt- och organisationsnivå. 

(Schewe, 1994) 

Det integrerade synsättet är en tydlig gemensam tendens i senare genomförda studier. Flera författare 

har studerat och kategoriserat olika typer av innovationsstyrningsverktyg. Tidd & Thuriaux-Alemán 

(2016) delar upp innovationen i olika faser och kopplar olika innovationsledningsverktyg till dessa. 

Faserna de nämner är innovationsstrategi, business intelligence, idéstyrning, produktportföljstyrning, 

processportföljstyrning, utveckling och lansering, efterlansering samt resurs- och kompetensstyrning. 

Hidalgo & Albors (2008) delar istället upp verktygen i olika typologier: knowledge management, 

market intelligence, samarbete och nätverkande, personalstyrning, gränssnitt inom företaget, 

kreativitetsutveckling, processförbättring, innovationsprojektledning, design- och 

produktutvecklingsledning samt affärsutveckling. Andra författare  (Adams, et al., 2006; Oke, 2007) 

har gjort andra uppdelningar, vilket illustreras i Tabell 2, där en övergripande matchning av elementen 

har genomförts. Den stora bredden på de områden som innovationsledningen innefattar innebär att 

många tekniker måste användas, och det finns därmed inte någon allmängiltig modell att tillgå. I de 

följande avsnitten presenteras de olika områdena närmare. 
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Tabell 2: Olika författares uppdelning av olika tekniker inom innovationsledning 

Rubrik i rapporten Tidd & Thuriaux-

Alemán (2016) 

Hidalgo & Albors 

(2008) 

Oke (2007) Adams et al. (2006) 

Innovationsstrategi Innovations-

strategi 

 Innovations-

strategi 

Strategi 

Business Intelligence 

& Knowledge 

Management 

Business 

intelligence 

Market intelligence 

Knowledge 

management 

Samarbete och 

nätverkande 

 Knowledge 

management 

Kreativitet Idéstyrning Kreativitetsutveckl

ing 

Kreativitet- och 

idéstyrning 

Input 

Portföljstyrning Produkt-

portföljstyrning 

Process-

portföljstyrning 

Innovations-

projektledning 

 

Urval och 

portföljstyrning 

Portfölj-

förvaltning 

Utveckling & Process Utveckling och 

lansering 

Efterlansering 

Innovations-

projektledning 

Processförbättring 

Produktutveckling 

Affärsutveckling 

Implementering Projektledning 

Kommersialisering 

Personal & 

Organisation 

Kompetens-

styrning 

Personalstyrning 

Gränssnitt 

Human resource 

management 

Organisation och 

kultur 

Innovationsstrategi 

Innovationsstrategi beskrivs av Oke (2007) som en strategi som sätter riktning och fokuserar 

organisationens innovationsansträngningar mot ett tydligt mål. Ledningen måste kommunicera hur 

innovationen spelar en viktig roll i organisationen och följa upp hur innovation bidrar till företagets 

prestation. Resursallokering, position jämtemot marknaden och konkurrenter samt interna initiativ i 

fråga om exempelvis nya rutiner, är andra aspekter i innovationsstrategin som lyfts av Adams et al. 

(2006). Tidd och Thuriaux-Alemán (2016) ger specifika exempel på verktyg inom området i form av 

konkreta målsättningar för innovationen samt tvärfunktionella innovationsstyrningsgrupper. 

Business Intelligence och Knowledge Management 

Data och informationsunderlag som kan ge insikter i den externa omgivningen och bidra till att hitta 

möjligheter för organisationen är en viktig del i innovationsledningen. Anskaffandet av denna (business 

intelligence) samt spridningen och användandet av denna (knowledge management) förekommer hos flera 

av författarna. Olika typer av extern information innefattar exempelvis insikt i och utforskande av nya 

teknologier, utnyttjande av kunddata från CRM-system samt benchmarking mot konkurrenter.  

(Hidalgo & Albors, 2008; Tidd & Thuriaux-Alemán, 2016) Nätverkande, vilket flera av författarna 

nämner, lyfts av Hidalgo & Albors (2008) som en egen kategori av innovationsledningsverktyg. Detta 

ger det en framträdande roll i innovationsledningen vilket också är i linje med den utveckling mot 

interorganisatoriska samarbeten som Ortt & van der Duin (2008) beskriver. Vidare är det även viktigt 

att hantera den explicita och implicita kunskap som organisationen och dess medlemmar besitter, och 

göra denna både tillgänglig och mätbar på ett effektivt sätt (Adams, et al., 2006). 
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Kreativitet 

Samtliga studerade modeller nämner kreativitet som en mycket viktig del av innovationsledning. 

Kreativitets- och idéstyrning beskrivs som stimuleringen av idéer som möter kundbehov (Oke, 2007). 

En bredd i arbetet behövs, där idéer från kunder tillvaratas och alla anställda involveras. Adams et al. 

inkluderar kreativitet som en del av den input de identifierar, och beskriver hur den kan mätas i form 

av mängden personer som involveras och graden av diversitet hos dessa (Adams, et al., 2006). 

Området innefattar även diverse metoder för idégenerering, där guidning från strategiska prioriteter 

och kundbehov är viktigt (Tidd & Thuriaux-Alemán, 2016). 

Portföljstyrning 

Portföljstyrning förekommer hos alla författare, antingen som en egen aspekt i innovationsledningen 

eller som en delaktivitet under projektledning. Adams et al. (2006) noterar att det kommit att få stor 

uppmärksamhet i litteraturen, och att det är en nyckelaktivitet för att upprätthålla konkurrenskraft. 

Portföljstyrningen bemöter resursallokering och behovet att välja ut projekt att gå vidare med. 

Målsättningen är att välja en portfölj som hittar en balans mellan hög avkastning och låg risk. Viktiga 

frågeställningar att bemöta är exempelvis om det finns en balans mellan korta och långa projekt samt 

mellan hög- och lågriskprojekt. (Adams, et al., 2006) 

Utveckling och process 

En självklar grundsten i innovationsledningen är organisationens förmåga att omvandla innovativa 

idéer till produkter, tjänster eller processer som kan marknadsföras eller bidra till företagets 

konkurrenskraft. Projektledning är en aspekt i processen som måste tas hänsyn till. Adams et al. (2006) 

nämner fyra viktiga komponenter i innovationsprojektledning: effektivitet, verktyg, kommunikation 

och samarbeten. Formella processer för utvecklingen rekommenderas genomgående, där en 

fasuppdelad utvecklingsprocess lyfts av både Oke (2007) och Adams et al. (2006).  

Processen fortsätter även vid utvecklingens slut. Implementation av en utvecklad process i 

produktionen eller lanseringen av en ny produkt kräver även det betydande arbete. För en 

produktlansering krävs insatser inom marknadsföring, försäljning, distribution och eventuella joint-

ventures. Adams et al. (2006) noterar att dessa frågor fått begränsat med uppmärksamhet i 

innovationslitteraturen, vilket de ser som ett problem eftersom de menar att innovationen är utan 

värde om lanseringen inte genomförs med framgång.  

Personal och organisation 

Flera organisatoriska aspekter spelar in på den innovativa förmågan. Hidalgo & Albors (2008) 

identifierar organisatoriska gränssnitt som en av sina innovationsteknikstypologier. De identifierar 

särskilt samarbete mellan FoU och försäljningsavdelningen som ett ”verktyg” som har stor påverkan. 

Adams et al. (2006) använder organisationsstruktur och -kultur som en av innovationsledningens 

dimensioner. Oke (2007) beskriver under human resource management behovet av en personalpolitik som 

stödjer innovation. Belöningar för att uppmärksamma innovation tas upp och en kultur som 

motiverar till innovation framhålls som viktiga för att de anställda ska vara innovativa. En flexibel 

struktur, med självstyrande team och låg centralisering framkommer i studien av Adams et al. (2006) 

som stödjande för en innovativ miljö. Kulturen i sin tur stödjer innovation när det finns en delad 

vision och en acceptans för misstag från vilka organisationen kan ta lärdom. Även 

teammedlemmarnas trygghet och möjlighet att delta i beslutsfattande samt stödet ovanifrån för att 

testa nya saker nämns som faktorer som bidrar starkt till innovation. (Adams, et al., 2006) 
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3.3.3. Sammanfattning 

Avsnittet inleds med en redogörelse kring olika definitioner av innovation samt vilka olika typer av 

innovation som finns. I rapporten kommer detta användas för att underlätta förståelsen av den 

studerade organisationens verksamhet samt de olika former som innovationen kan ta. Kapitlet 

övergår sedan i området innovationsledning som presenterar olika aspekter av hur innovation bedrivs 

och mer specifikt vilka ledningsverktyg som finns. Innovation i sin yttersta spets är en kreativ process 

som kräver särskilt hänsynstagande. Detta är något som ställer stora krav på ledningen och i många 

fall ses utövandet av både innovation och styrning som icke-förenligt. Kapitlet i sin helhet möjliggör 

en ytterligare dimension i analysen och syftar till att skapa medvetenhet kring den hänsyn till 

innovation som kan behöva tas vid utformningen av ett styrsystem. 

3.4. PRESTATIONSMÄTNING INOM FOU 

I följande avsnitt görs en genomgång av litteraturen på området prestationsmätning inom just FoU-verksamheter. 

Inledningsvis beskrivs litteraturens syn på varför detta är ett särskilt intressant område att betrakta separat från den 

övergripande prestationsmätningsforskningen. Sedan beskrivs två områden som betraktas inom flera studier inom 

området: tekniker och nivåer för mätning samt syften till mätningen. I det nästföljande avsnittet beskrivs appliceringar 

av det balanserade styrkortet i FoU-miljöer, och slutligen presenteras ett par specifika fall som ger exempel på vad en 

effektiv styrning innefattar och olika arketyper som styrningen kan följa. Avsnittet ger en bredare teoretisk bas för att 

analysera hur väl prestationsmätningen i fallföretaget är lämpad för FoU-verksamheten. 

3.4.1. Bakgrund 

FoU är ett organisatoriskt område som utmärks av särskilda förutsättningar som försvårar 

användningen av prestationsmätningsverktyg. Kerssens-van Drongelen et al. (2000) har listat ett antal 

anledningar till varför prestationsmätning av just FoU kan vara svårare än den hos andra avdelningar. 

Till att börja med kan det föreligga svårigheter i att isolera FoU:s bidrag till företagets övergripande 

resultat, eftersom de flesta avdelningar ofta behöver involveras innan en viss produkt eller tjänst når 

marknaden. Vidare kan mätning av FoU:s prestationer ofta vara svåra att kvantifiera, dels gällande 

produkter och tjänster som faktiskt når marknaden men även i fråga om andra aspekter. FoU kan 

bidra med mycket mer till ett företag än enbart nya och uppdaterade kunderbjudanden. Exempelvis 

kan de skapa en högteknologisk image för företaget och på så vis locka till sig talanger eller sprida 

kunskap inom företaget som på längre sikt ökar möjligheten för en ökad konkurrenskraft. (Kerssens-

van Drongelen, et al., 2000) 

Kerssens-van Drongelen et al. (2000) lyfter också problematiken kring att koppla ihop ingående 

resurser med utgående resultat och slutligen med det värde som skapats i form av försäljning av nya 

produkter eller tjänster. Det kan vara svårt att koppla resultat till endast ett projekt, eftersom det ofta 

kan bygga på tidigare och även misslyckade projekt (Kerssens-van Drongelen, et al., 2000). Pillai et al. 

(2002) behandlar också osäkerheten och komplexiteten i de projektorganisationer som FoU ofta 

består av. Projekt bygger ofta på tidigare projekt, vilket skapar kedjeeffekter på slutgiltigt resultat som 

kan vara svåra att koppla till någon viss del av organisationen. Ibland kan projekt blivit inaktuella när 

de avslutas, på grund av att förutsättningarna ser helt annorlunda ut. De kan vara baserade på gammal 

teknik, inte passa nuvarande affärsstrategi eller så kan efterfrågan helt enkelt försvunnit. (Pillai, et al., 

2002) Även misslyckade projekt kan bidra med lärdomar och generera kunskap, som i framtiden kan 

komma att skapa värde för företaget (Kerssens-van Drongelen, et al., 2000). 
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Ett annat problem kring mätningen är tidsförskjutning mellan aktiviteter inom FoU och de resultat 

som slutligen kan genereras på marknaden. Detta gör att ekonomiska resultat inte kan användas för 

styrning och beslutsfattande under arbetets gång. De kan dock mycket väl användas i utvärderande 

och utbildande syfte samt för motivation. Kerssens-van Drongelen et al. nämner slutligen problemen 

kring acceptans för mätning inom FoU. Enligt författarna finns det många som anser att mätsystem 

är kontraproduktiva och menar att det finns en tro om att mätsystem motverkar kreativitet och sänker 

motivationen bland högt utbildade individer. Möjliga anledningar kan vara att individerna i fråga 

känner att de blir ifrågasatta kring sin produktivitet eller att de har erfarenheter av tidigare mätsystem 

som inte fungerat. (Kerssens-van Drongelen, et al., 2000) 

FoU har länge setts som en unik funktion, som inte kan eller bör styras på samma sätt som övriga 

delar av företag. Dock har allt fler insett att FoU:s bidrag kan vara avgörande i skapandet av företags 

konkurrenskraft, vilket har gett området allt större uppmärksamhet. Lägg därtill till att 

produktlivscyklerna blir kortare samtidigt som konkurrensen och globaliseringen ökar. Därför finns 

en önskan om att kunna värdera FoU:s bidrag på både lång och kort sikt samt att på ett bättre sätt 

kunna mäta och styra dess produktivitet och effektivitet. Med utgångspunkt i de speciella 

förutsättningar som nämnts ovan finns därmed ett ökande behov av anpassade mät- och styrsystem 

för FoU-avdelningar.  (Kerssens-van Drongelen, et al., 2000; Chiesa, et al., 2009)  

3.4.2. Mättekniker och mätnivåer 

Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) identifierar fyra olika typer av mättekniker som FoU-

organisationer använder i samband med prestationsmätning. Dessa är subjektiva bedömningar av chefer, 

bedömning av utomstående part, feedback från interna och externa kunder samt objektiv bedömning mot kvantitativa 

kriterier. Brown & Svenson (1988) var tidiga att studera prestationsmätning inom FoU och i sin studie 

definierade de kriterier för hur mätningen i FoU-organisationer bör göras. Bland annat menade de här 

att objektiva mätetal bör användas framför subjektiva eftersom bristen på en objektiv skala skapar en 

stor individuell partiskhet. 

En annan aspekt av mätningen som Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) studerar är nivån 

på vilken mätningen genomförs. De delar upp mätningen på individnivå, teamnivå, avdelningsnivå 

samt organisationsnivå. I studien noterar de att uppföljning på avdelnings- och organisationsnivå 

uppfyller i stora drag samma syfte, medan individ- och teamnivån skiljer sig från varandra såväl som 

från de högre nivåerna i betydande grad. På individnivån handlar mätningen framförallt om underlag 

för befordran och löneförmåner, medan teamnivån huvudsakligen bemöter projektens framsteg i 

kontrollsyften. Den högre nivån handlar om mer strategiska frågeställningar så som resursfördelning, 

omorganisation och lärande. I litteraturen förefaller en stor del av forskningen fokusera 

huvudsakligen på den högre avdelnings-/organisationsnivån  (Godener & Söderquist, 2004; Chiesa, et 

al., 2009; Bigliardi & Ivo Dormio, 2010).  

3.4.3. Syften till mätning 

Ett genomgående tema i den studerade litteraturen är behovet av att härleda det övergripande syftet 

med prestationsmätningen. Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) genomförde år 1999 en 

större enkätstudie på ett hundratal FoU-verksamheter i Nederländerna där de kunde identifiera ett 

stort antal syften. I senare studier har dessa placerats in i olika övergripande kategorier och flera 

syften har identifierats, exempelvis i en klassificering av Godener & Söderquist (2004):  

• Kommunikation av mål och regler 
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• Definition av korrigerande handlingar utifrån diagnos och kontroll 

• Resursallokering 

• Personalutvärdering, befordran och incitament 

• Lärande och kontinuerlig förbättring.  

En längre lista togs fram av Chiesa et al. (2009) där sju syften identifierades i en studie av 15 företag: 

• Motivera anställda och förbättra deras prestation 

• Övervaka projektens framsteg 

• Utvärdera lönsamheten hos projekten 

• Stödja beslut om projekts start, fortsättande eller nedläggande 

• Främja koordination och kommunikation 

• Minska osäkerhet 

• Stimulera individuellt och organisatoriskt lärande 

Ytterligare kategoriseringar görs av andra författare (se exempelvis Kerssens-van Drongelen et al., 

2000), vilket visar på en svårighet i att skapa en fullständig och icke-överlappande uppdelning. Chiesa 

et al. (2009) fann en tendens hos företagen att i huvudsak eftersträva närbesläktade syften, inom vad 

de kallar kluster av syften. De definierar tre olika kluster, som listas nedan: 

• Diagnostiska syften 

• Motiverande syften 

• Interaktiva syften 

Diagnostiska syften handlar om en kontroll över aktiviteterna och bättre möjligheter att ta korrekta 

beslut. Företag som har dessa syften är ofta skilda från de som främst har motiverande syften till 

prestationsmätningen. Utöver dessa huvudsyften kan företag ha de interaktiva syftena som ett andra 

fokus, vilket bidrar till en utveckling av FoU-processerna. (Chiesa, et al., 2009) Denna 

klusterkategoriseringen av Chiesa et al. är väldigt lik de olika typer av påverkan som Godener & 

Söderquist (2004) menar att prestationsmätningen ger upphov till. Dessa är förbättringar i de 

uppmätta processerna, ökad motivation samt förbättrad kommunikation och relationer. 

3.4.4. Balanserat styrkort för FoU 

Det behov att kunna mäta FoU-avdelningars prestation som vuxit sig starkare under senare tid, så 

som beskrevs under 3.4.1 Bakgrund, har lett till att flera forskare inom FoU-området lyft behovet av 

prestationsmätningssystem som är anpassade för FoU-kontexten (Bremser & Barsky, 2004). Ett 

flertal studier har genomförts där de olika författarna har valt att applicera det balanserade styrkortet 

på FoU-miljön (Bigliardi & Ivo Dormio, 2010; Bremser & Barsky, 2004; Godener & Söderquist, 

2004).   

Kerssens-van Drongelen et al. (2000) var tidiga med att studera prestationsmätning i FoU-miljöer och 

föreslog ett antal funktioner som mätningen bör uppfylla. De menade vidare att det balanserade 

styrkortet föreföll vara en bra modell att använda för detta (Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek, 

1999). Bremser & Barsky (2004) bekräftade i sin teoristudie detta genom att jämföra de önskvärda 

funktionerna med aspekter hos det balanserade styrkortet. Det Bremser & Barsky (2004) framförallt 

framhåller är den strategiimplementerande effekt som det balaserade styrkortet kan föra med sig 

genom en kaskadeffekt där mätetal på varje nivå utformas efter strategier, mål och direktiv från nivån 

ovan. Detta kan enligt författarna ha stora positiva effekter om det appliceras inom FoU, eftersom 
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prestationen från FoU ofta är avgörande för företagets totala framgång (Bremser & Barsky, 2004). 

Chiesa et al. (2009) kunde vid en studie av 15 fallföretag se att FoU-organisationer använde sig av 

mätetal som passade väl in i de fyra perspektiven från det balanserade styrkortet, eller till och med 

uttalat använde den nämnda modellen. Utifrån resultatet av studien bekräftar de resultaten från de 

teoretiska studierna utförda av Kerssens-van Drongelen et al. (2000) samt Bremser & Barsky (2004). 

Godener & Söderquist (2004) har i sin studie av prestationsmätning inom FoU visat att resultat från 

tidigare studier sammanfaller med det balanserade styrkortet, på så vis att mätetalen som används 

täcker in de fyra ursprungliga perspektiven. Författarna utökar i sin modell styrkortet med tre extra 

perspektiv som de identifierar som relevanta. Det första är strategiperspektivet, som syftar till att 

fånga upp till vilken utsträckning FoU bidrar till affärsstrategin och hur FoU initierar och skapar nya 

affärsmöjligheter för företaget. Det andra är teknologiperspektivet och syftar till att utvärdera de 

produktplattformar ett företag har, och kombinerar hur ledningen ser på både teknologiska och 

kommersiella aspekter av produkterna. Det tredje tillägget är kunskapsperspektivet, som syftar till att 

värdera den kvalitativa avkastning som erhålls från investeringar i kunskapsskapande, 

kunskapsöverföring och kunskapsutveckling. I deras studie visade sig dock enbart strategiperspektivet 

användas av fallföretagen utöver de ursprungliga fyra perspektiven. (Godener & Söderquist, 2004) 

Bigliardi & Ivo Dormio (2010) lyfter att en fördel med det balanserade styrkortet är att det tar hänsyn 

till fler aspekter än de traditionella finansiella mätetalen, vilket blir särskilt aktuellt i en FoU-miljö. 

Liksom Godener & Söderquist (2004) utökar de sin balanserade styrkortsmodell utöver de fyra 

ursprungliga perspektiven, och gör detta genom att lägga till innovation som ett femte perspektiv. Det 

adderade perspektivet syftar till att fånga upp de resultat som sker särskilt från FoU-aktiviteter, och de 

får således en mer framstående roll istället för att inrymmas under tillväxt- och lärandeperspektivet. 

(Bigliardi & Ivo Dormio, 2010)  

3.4.5. Praktikfall och arketyper för implementering 

Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) kunde ur sin enkätstudie på FoU-verksamheter i 

Nederländerna identifiera skillnader mellan FoU-organisationer som hade effektiva respektive 

ineffektiva mätsystem, där effektiviteten definierades som det värde och inverkan som systemet 

bedömdes ha av respondenterna. De effektiva systemen placerar fokus främst på mätetal som speglar 

kundbehoven, medan de ineffektiva i högre grad mäter finansiella mätetal och output. De noterar 

också att objektiva mättekniker och tekniker där kund eller en tredje part är en del av utvärderingen är 

vanligare hos de effektiva mätsystemen och att de mindre effektiva systemen oftare använder sig av 

subjektiva bedömningar av chefer. En skillnad som framkom på en lägre organisatorisk nivå var 

frekvensen på mätningen, där mätning på en-, två- eller tremånadsbasis var mer framgångsrikt än 

mätning på års- eller halvårsbasis. Användningen av resultaten från mätsystemen skiljer sig också åt. 

Hos de effektiva systemen används resultatet för förbättringar och strategisk anpassning, till skillnad 

från system där det främst används för resursfördelning och budgetbeslut. (Kerssens-van Drongelen 

& Bilderbeek, 1999) 

I en fallstudie på en medelstor FoU-avdelning hos en fordonstillverkare kunde Bigliardi & Ivo 

Dormio (2010) hitta tendenser till vilka perspektiv som var viktigast för prestationsmätningen. De såg 

att lärande- och tillväxtperspektivet upplevdes som de viktigaste av det aktuella företaget och att det 

finansiella perspektivet var av minst relevans på grund av den allt för statiska bild det gav av 

situationen. Författarna är noggranna med att peka på att generaliserbarheten är låg, men företagets 

länge framgångsrika FoU-verksamhet gör dock ändå resultatet intressant i sammanhanget. (Bigliardi 

& Ivo Dormio, 2010) 
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Chiesa et al. (2009) observerade i sin studie att flertalet av de studerade företagen använde sig av flera 

perspektiv för sina mätetal. Företagen använde sig inte av ett uttalat balanserat styrkort, men de 

perspektiv de använde stämde ofta överens med styrkortets perspektiv. Vad de framförallt 

observerade var dock att det fanns ett tydligt samband mellan vilka perspektiv ett företag mätte och 

organisationens uttalade syfte med prestationsmätningen, så som definieras i avsnitt 3.4.3 Syften till 

mätning. Utifrån detta definierar de tre arketyper för organisatorisk prestationsmätning inom FoU, se 

Figur 8. (Chiesa, et al., 2009) 

 

Figur 8: De tre identifierade arketyperna för prestationsmätning inom FoU (Chiesa, et al., 2009) 

Organisationer som eftersträvar diagnostiska syften använde i hög grad det ekonomiska- och 

kundperspektivet i styrkortet. Lärande- och tillväxtperspektivet är däremot mer förekommande hos 

organisationer som eftersträvar ett motiverande syfte. Det interna perspektivet förekommer i alla 

typer av organisationer, dock har de aningen olika fokus. I organisationer med diagnostiska syften till 

mätningen används det interna perspektivet för att uppnå en operativ kontroll som de finansiella- och 

kundmätetalen inte bidrar med. I företag där de motiverande syftena är starkare fyller det interna 

perspektivet ett syfte i att vara en dimension i mätningen som de anställda enklare kan påverka själva. 

Organisationer med interaktiva syften till mätningen använder huvudsakligen det interna perspektivet, 

och själva mätningen görs här i en mer interaktiv process där medarbetarna involveras och 

utvärdering sker mer löpande. Var och en av dessa arketyper tenderar också att förekomma oftare i 

vissa typer av organisationer, vilket illustreras i Figur 8 ovan. (Chiesa, et al., 2009) 
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3.4.6. Sammanfattning 

Detta avsnitt behandlar prestationsmätning inom FoU-miljöer, vilket direkt kopplar till studiens syfte 

och lyfter de olika aspekter av mätningen som ges särskilt fokus inom FoU. Inledningsvis presenteras 

de särskilda förutsättningar som råder i dessa miljöer samt de utmaningar som uppstår vid styrning av 

dessa. Kapitlet möjliggör en bättre förståelse av denna problematik men bidrar också med konkreta 

tillämpningar av prestationsmätning i miljön och exempel på implementeringar från verkligheten. 

Särskilt bidrar avsnittet om syften till mätning en bra grund för att förstå huruvida den studerade 

organisationen faktiskt mäter på ett sätt som är i linje med det syfte som önskas uppnås. Detta ger 

förutsättningar för att analysen och eventuella rekommendationer ska bli så anpassade och relevanta 

som möjligt för den verksamhet som studeras. 

3.5. UNDERSÖKNINGSMODELL 

Den studerade litteraturen har med utgångspunkt i arbetets syfte knutits samman i en modell som ska 

vägleda det fortsatta arbetet och fokusera empiriinsamlingen mot de utvalda teoriområdena. Modellen 

kan delas upp i tre delar som anknyter till olika skeden i arbetet och de frågeställningar som har 

formulerats.  

I det första steget används Malmi & Browns (2008) styrpaket som utgångspunkt för att identifiera och 

kategorisera de styrverktyg som förekommer inom den studerade organisationen. De styrverktyg som 

identifieras ställs mot teori om innovationsledning för att bedöma deras inverkan på organisationens 

innovativa förmåga. Slutligen används styrmixen, så som Nilsson & Rapp (2005) definierar den, för 

att sammanställa de befintliga styrmedlen samt visa på hur dessa samspelar och vilka delar som är 

mest framstående. 

Den andra delen behandlar prestationsmätningen i organisationen mer specifikt. Organisationens 

avsedda syfte med prestationsmätningen kommer att eftersökas genom intervjuer, och givet detta 

kommer dagens utformning av prestationsmätningen ställas mot teori för att analysera dess 

lämplighet för FoU-miljön och det tilltänkta syftet. 

I ett avslutande skede kommer Kaplan och Nortons (2001) strategikarta används för att strukturera 

upp hur organisationens strategier anknyter till varandra. Vidare kommer denna strategikarta att 

matchas mot de styrverktyg som identifierats i det första skedet för att visa på hur strategin och 

styrningen relaterar till varandra i dagsläget. Detta skapar förutsättningar för att analysera vilken roll 

olika typer av styrmedel har i den sammanlagda verksamhetsstyrningen och hur de samspelar för att 

uppfylla strategierna. 

Undersökningsmodellen illustreras i Figur 9. 
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Figur 9: Undersökningsmodell 
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4. EMPIRI 
I följande kapitel presenteras resultatet av den empiriska datainsamling som 

har genomförts. I kapitlet vävs information från primära och sekundära källor 

samman och verksamheten presenteras med avseende på olika aspekter. Först 

ges en övergripande presentation av företaget och dess mest centrala delar. 

Sedan presenteras FoU-verksamheten och den studerade avdelningen 

närmare i fråga om struktur. Sedan följer närmare beskrivningar av 

verksamhetens processer, organisationens strategier, planering- och 

uppföljningsrutiner, organisationskultur samt synen på innovation så som den 

framkommit under intervjuerna. 

  



41 
 

  

4.1. FÖRETAGSPRESENTATION 

I följande avsnitt presenteras företaget som studien har genomförts på. Inledningsvis presenteras företaget översiktligt i 

fråga om dess historia och position idag. Därefter följer en genomgång av deras ägarförhållanden och slutligen presenteras 

ett viktigt kännetecken hos företaget: dess modulsystem. 

4.1.1. Historia och nuläge 

Scania CV AB är en svensk tillverkare av lastbilar och bussar. Företagets historia sträcker sig tillbaka 

till år 1911 då bolagen Vabis i Södertälje och Scania i Malmö gick samman för att möta en hård 

europeisk konkurrens. Bolaget tillverkade ursprungligen personvagnar men kom under de första 

decennierna att fokusera sin produktion mot lastbilar och bussar. (Scania, 2017a) Scania ägs idag av 

Volkswagen Group och verksamheten är huvudsakligen belagd i Södertälje. Med en försäljning på 

drygt 73 000 lastbilar och 8 200 bussar under år 2016 är de bland de främsta europeiska aktörerna på 

marknaden, med en stark närvaro även i Latinamerika och Asien. Kärnan i Scanias affärsmodell 

utgörs av kundens lönsamhet och genom att denna ses som kritisk för Scanias egen lönsamhet skapas 

incitament att alltid utveckla produkten och verksamheten för att fortsätta ligga i teknologisk 

framkant. Affärsmodellens framgång kan ses i det mycket goda rörelseresultat som Scania uppvisat 

under en längre tid, med marginaler som är omatchade i branschen. (Scania, 2017b) 

4.1.2. Ägarförhållanden 

År 2014 blev Scania ett helägt dotterbolag till Volkswagen Group och sedan år 2015 ingår Scania, 

tillsammans med MAN och Volkswagen Commercial Vehicles, i det av Volkswagen helägda 

holdingbolaget VW Truck & Bus GmbH. I ledningen för holdingbolaget ingår bland andra de 

verkställande direktörerna för de ingående bolagen. Det framhålls att Scania och MAN via den nya 

strukturen fortsatt kommer att vara oberoende bolag. Syftet med holdingbolaget är att skapa en 

tydligare struktur för affärsområdet kommersiella fordon, med snabbare beslutsprocesser och 

närmare samarbeten. Målet är att de olika varumärkena ska kunna koordinera bland annat strategier, 

utveckling, HR och inköp på ett lättare sätt. Detta innebär att Scania har ett systerbolag i tyska 

lastbilstillverkaren MAN SE där samarbete pågår för att utveckla gemensamma 

komponentplattformar, med målet att uppnå skalfördelar. Arbetet med att introducera gemensamma 

komponenter kommer att inledas med en gradvis introduktion av Scaniautvecklade växellådor i 

MAN-produkter. (Scania, 2014; 2016a; Volkswagen Group Sverige AB, 2015) 

4.1.3. Modulsystem 

En central aspekt i Scanias produkterbjudande är deras unika modulsystem. Systemet har utvecklats 

under flera decennier och bidrar till att Scania kan erbjuda högt kundanpassade lösningar och 

samtidigt behålla kostnadseffektivitet och viktiga skalfördelar. Det finns ett begränsat antal 

komponenter och artiklar, men dessa kan kombineras på åtskilliga sätt för att skräddarsy varje 

leverans till kundens behov. Inom modulsystemet finns standardiserade gränssnitt som möjliggör att 

komponenter kan utvecklas och införas i produkterna utan att omgivande komponenter behöver 

förändras. Vidare är ”lika behov, identisk lösning” en princip som säkerställer att samma design alltid 

används om samma krav ställs på komponenten, oavsett om användningsområdet är detsamma eller 

inte. Dessutom läggs stor vikt vid att säkerställa att de olika prestandastegen som komponenterna 

produceras i matchar de kundbehov som måste uppfyllas. (Scania, 2016a) 

Scanias modulsystem har viktiga konsekvenser för produktutvecklingen. Vid konceptutveckling 

analyseras det alltid om existerande komponenter kan användas för att uppnå den önskade 
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funktionen. Om så inte är fallet måste de nyutvecklas med hänsyn till de gränssnitt och olika 

prestandasteg som finns. Modulsystemet möjliggör också en löpande utveckling, där uppdaterade 

komponenter kan introduceras i produktkatalogen till kunderna flera gånger per år. Detta ger Scania 

fördelar som kort time-to-market, jämfört med om de exempelvis hade arbetat med årsmodeller. 

(Scania, 2010; Scania, 2016a) 

4.2. FOU PÅ SCANIA 

I följande avsnitt introduceras FoU-verksamheten på Scania. Först presenteras verksamheten översiktligt och 

organisationsstrukturen illustreras. Sedan presenteras underavdelningen som arbetet utförts vid närmare. Slutligen 

redogörs för Scaniahuset, vilket beskriver funktionens övergripande värderingar. 

4.2.1. FoU-organisationen 

Scania R&D1 är koncentrerad till Scania Tekniskt Centrum i Södertälje och sysselsätter i dagsläget 

runt 3 600 personer, varav ungefär 500 är inhyrda konsulter. År 2016 uppgick kostnaderna för 

forskning och utveckling till 7 200 miljoner kronor, motsvarande 6,9 procent av omsättningen. 

(Scania, 2017b) Scania är det företag i Sverige som lämnar in flest patentansökningar, och år 2015 

uppgick den siffran till 264. (Scania, 2016a) 

Scania R&D:s operativa verksamhet är uppdelad i tre huvuddivisioner. Powertrain Development ansvarar 

för utveckling av axlar, motorer och växellådor samt styrsystem för dessa. Inom Truck, Cab and Bus 

Chassis Development bedrivs utveckling av chassin och dess ingående komponenter. Vehicle Definition 

koordinerar bland annat teknikutveckling, modulsystemet och löpande förbättringar inom kvalitet. 

(Scania, 2016b) I Figur 10 illustreras den övergripande organisationsstrukturen för FoU-verksamheten, 

med den studerade avdelningen i fokus. 

 

Figur 10: Organisationsschema över Scanias FoU-verksamhet, nedbruten med avseende på den studerade avdelningen 

                                                   

1 R&D, Research & Development, är den engelska motsvarigheten till FoU. Eftersom verksamheten som studeras hos 
fallföretaget heter Scania R&D kommer R&D att användas i texten när den aktuella avdelningen avses. 
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4.2.2. Den studerade avdelningen 

Den studerade avdelningen sysselsätter cirka 400 anställda och bedriver huvudsakligen utveckling för 

en specifik del av Scanias produkt. Exempel på den verksamhet som bedrivs är konstruktion, 

beräkning och provning. Av sekretesskäl har valet gjorts att inte precisera avdelningen närmare, i 

form av exempelvis intern beteckning eller ansvarsområden.  

Avdelningen består av sju sektioner som har ansvar för olika delsystem i produkten. Under vardera 

sektion finns sedan ett antal grupper med än mer specifika ansvarsområden. Organisationsstrukturen 

illustreras i Figur 10 ovan. Stabsfunktionen, som arbetet har utförts på, arbetar med 

verksamhetsutveckling och har uppdraget att stödja, samordna samt förbättra arbetet inom 

avdelningen och sköter utöver detta bland annat avdelningens ekonomistyrning och uppföljning av 

KPIer. Avdelningen har en ledningsgrupp som består av cheferna för respektive sektion, inklusive 

staben, samt avdelningschef, personalchef och sekreterare. Ledningsgruppen har tre arbetsutskott 

som arbetar med förbättringsaktiviteter inom olika områden. Utskotten är Process & Arbetssätt, Personal 

& Kompetens samt Produkt & Teknik och vardera ledningsgruppsmedlem, utom avdelningschefen, 

sitter i ett av utskotten. (Scania, 2017c) Inom avdelningen sitter den större delen av medarbetarna i 

öppna kontorslandskap och ofta hittas sektionscheferna bland konstruktörer och övrig personal 

(Observation 5). 

4.2.3. Scaniahuset 

De värderingar och principer som ska leda verksamheten inom Scanias FoU-avdelning presenteras i 

interndokumentet R&D Factory och illustreras grafiskt i det så kallade Scaniahuset. Grunden för huset 

och hela Scaniakoncernens verksamhet är de tre kärnvärderingarna kunden först, respekt för individen 

samt kvalitet. Huset byggs sedan upp av de operativa principerna, av vilka fyra är gemensamma för 

samtliga avdelningar i företaget. Dessa är behovsstyrt, rätt från mig, normalläge och ständiga förbättringar. 

(Scania, 2017d) 

Varje avdelning formulerar sina egna underprinciper, vilka för Scania R&D är standardiserade metoder, 

modularisering, CEPPSS (Continuous Evolution of Properties Planned in Small Steps), tvärfunktionellt och 

parallellt, visualisering samt balansering. Normalläget definieras här som flödesorientering. Dessutom består 

huset av prioriteringar som ska styra avdelningen och dessutom anger vad som ska prioriteras först i 

en situation där alla inte kan säkerställas. Dessa är (i ordning av fallande prioritet) hälsa och miljö, kvalitet, 

leveransprecision samt kostnad. Huset har en stor spridning i verksamheten och är till exempel illustrerat 

på strategiska dokument för respektive grupp i FoU-organisationen. Dessa dokument är utskrivna 

och uppsatta på flertalet väggar och går därmed att finna i många rum i organisationens lokaler. 

Vidare står en stor fysisk modell av huset innanför entrén till lokalerna. (Observation 5) Husets 

utseende för Scania R&D framgår i Figur 11. (Scania, 2010) 
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Figur 11: Scaniahuset så som det ser ut inom Scania R&D (Scania, 2010) 
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4.3. PROCESS OCH VERKSAMHET 

I följande avsnitt presenteras verksamhetens strukturer och arbetssätt närmare. Först beskrivs 

produktutvecklingsprocessen, som är FoU-funktionens huvudsakliga arbetsgång, närmare. Därefter beskrivs 

projektorganisationen för att visa på den struktur som processen drivs inom. Under de följande rubrikerna återges sedan 

de tankar som uttryckts under intervjuerna gällande struktur, beslutsfattande, samarbeten, personal och kompetens 

samt organisationens framgångsfaktorer. 

4.3.1. Produktutvecklingsprocess 

Scania har strukturerat sin produktutvecklingsprocess i tre huvudsakliga delprocesser, vilka kallas för 

gulpil, grönpil och rödpil. Dessa processer utgörs av förutveckling, produktutveckling respektive 

kvalitetsuppföljning, se Figur 122.  

 

Figur 12: Illustration av Scanias produktutvecklingsprocess (Scania, 2016c) 

Den del som benämns som gulpil består av forskning, teknikutveckling och konceptutveckling som 

genomförs av erfarna medarbetare i multifunktionella team i syfte att innovera och riskminimera. 

Forskning bedrivs för att öka kunskap om och förståelse av nya teknologier, ofta i samarbete med 

externa parter och i vissa fall även med extern finansiering. I ett nästa steg appliceras lärdomarna för 

att utforska möjligheterna att förbättra befintliga eller skapa nya produkter. Varje 

konceptutvecklingsprojekt baseras alltid på ett väldefinierat behov, som kan uppstå från exempelvis 

kundkrav eller påverkan av legala faktorer. Ett färdigutvecklat koncept ställs mot de identifierade 

kraven, varpå beslut fattas huruvida det ska gå vidare till grönpil eller stoppas. Om beslut tas att 

konceptet ska gå vidare till industrialiseringsfasen, så sammanställs information innehållande behov, 

koncept, risker och business case. Dessutom uppskattas mål för projektets tid, kostnad, egenskaper 

och lönsamhet. (Scania, 2016c) Enligt en stabsmedlem på den studerade avdelningen startas 

konceptutvecklingsprojekten ofta med ett tydligt mål att övergå i ett grönpilsprojekt. Uppdelningen 

mellan gul- och grönpil gjordes i syfte att stimulera innovation och för att tillåta konceptutveckling 

                                                   

2 Figuren ska inte tolkas som en fullständig illustration av verkligheten. Gulpilsprojekt initieras inte enbart ur rödpil 
utan kan också starta utgående från kundbehov, lagkrav, etc. 
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med mer öppen utgång. I dagsläget sitter samma beslutsfattare för projektstart för både gul- och 

grönpilsprojekt och projekten har redan på förhand ofta en stark sammankoppling. (Stabsmedlem 2) 

Grönpil innefattar utveckling och industrialisering av produkter och tjänster, vilket främst görs i stora 

produktutvecklingsprojekt men också i mindre projekt så som specialorder. Projekten inleds med en 

så kallad grön konfigurering, vilken utgår från information från ett gulpilsprojekt. Projekten bryts ned 

i mindre delar, varpå arbetet planeras och milstolpar sätts upp. Detta sammanställs i produkt- och 

måldefinitioner. Projektmål anges i form av tid, kostnad, investeringar, egenskaper och lönsamhet. En 

projektdefinition innehåller planering och business case, som går vidare för beslut om projektstart. 

Om projektet godkänns startar sedan utvecklingen, och flyter på såvida inga avvikelser från definition 

eller planering uppstår. I denna fas involveras och kontrakteras underleverantörer och utveckling av 

eftermarknadssupport inleds. I senare delar av utvecklingsfasen färdigställs 

produktionsförberedelserna och vid Start of Production (SOP) verifieras att produktionsprocesser 

och supply chain fungerar. Start of Sales (SoS) markerar tidpunkten då första kundordern kan tas 

emot, varför marknads- och serviceförberedelser måste vara färdiga. Start of Customer Order 

Production (SOCOP) är den tidpunkt då den första kundordern går i produktion och 

serietillverkningen startar enligt en överenskommen upptrappningsplan. Om det finns några 

avvikelser i detta skede, lämnas de över till produktuppföljningen som genomförs i rödpil. Slutligen 

sammanställs resultaten från ett PD-projekt i en slutrapport och projektet kan avslutas. (Scania, 2016c) 

Inom rödpil bedrivs utveckling som syftar till att förbättra och uppdatera befintliga produkter, som 

sedan introduceras regelbundet till marknaden. Behovet uppstår från kvalitetsavvikelser och kommer 

ofta direkt från slutkund, leverantörer, produktions- eller marknadsavdelningen. Avvikelser påverkar 

kundupplevelsen och därmed Scanias varumärke, samtidigt som kvalitetsproblem ofta leder till stora 

kostnader. Dessa behandlas via tre olika processer: Quick (Q), Medium (M) eller Heavy (H). Syftet 

med en Q-process är att hitta en kortsiktig lösning inom ett dygn samt att inom 10 dagar hitta en 

permanent lösning. Om det inte lyckas kan det omvärderas till en M- eller H-process. Det som skiljer 

M- och H-processer är graden av komplexitet, där H-processer kräver mer expertresurser, längre 

testperioder eller nya arbetssätt. (Scania, 2016c) 

4.3.2. Projektorganisation 

Arbetet med produktutveckling, grönpil, inom FoU utförs i tvärfunktionella projekt som involverar 

olika grupper inom FoU-avdelningen så väl som olika funktioner inom koncernen. Ett projekt 

sträcker sig från det att en definierad produktbeskrivning tagits fram tills dess att produkten har tagits 

i produktion och levereras till kund, varför avdelningar som inköp, produktion och marknad är aktiva 

i projektet vid olika tidpunkter. Storleken på ett projekt varierar men dessa består typiskt sett av fem 

till tio stycken objekt, vilket är en mindre del av projektet som hanteras som ett delprojekt inom en 

sektion i FoU-organisationen. För denna del finns en ansvarig objektledare. De komponenter som 

ingår i objektet utvecklas därefter inom respektive ansvarig grupp. (Stabsmedlem 3) 

Det finns i organisationen ett projektkontor som har det yttersta ansvaret för projektleveranserna och 

det är på projektkontoret som projektledarna sitter i organisationsstrukturen. Projektplanering utförs 

av de projektledare och objektledare som är involverade i ett projekt. Varje objektledare sitter i 

organisationsstrukturen ute hos en grupp och de rapporterar därför till gruppchefen. 

Projektstrukturen innebär att det finns en matrisliknande ansvarsstruktur där flera projekt löper 

genom de olika avdelningarna och objektledarna har ansvar både gentemot gruppchef och 

projektledare. (Stabsmedlem 3) 
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För gulpilsprojekt ser organiseringen annorlunda ut, och saknar det gemensamma strukturerade 

genomförandet som grönpil har. Projektteamen består vanligtvis av fem till tio erfarna medarbetare 

och saknar både formell projektstyrning och objektledare. Utöver det som bestäms internt i projektet, 

så sätts ingen tidsplan upp och ingen extern pulsning genomförs. Den administrativa processen med 

beslutspunkter, riktlinjer och arbetsmallar för resultat finns dock på plats och inom den studerade 

avdelningen har rutiner för veckovis pulsning börjat införas. Det finns enligt en av 

stabsmedlemmarna en uppfattning inom organisationen att grönpilsprojekt anses viktigare och 

därmed prioriteras högre än gulpilsprojekt, eftersom de har en mer konkret koppling till förändrat 

kunderbjudande. Därför hamnar ofta gulpilsprojekten i andra hand och får således mindre resurser, 

vilket gör att projekten kan dra ut på tiden. (Stabsmedlem 2) 

Alla sektioner, förutom en som endast jobbar i rödpil, jobbar med både grön- och gulpilsprojekt. 

Uppdelningen av projekten inom sektionerna ser något annorlunda sinsemellan. Sektionschef 3 har 

en grupp som nästintill enbart jobbar inom gulpil bland sina totalt fem grupper. Övriga grupper inom 

dennes sektion jobbar mest inom grönpil, men sektionschefen uppger att arbetets karaktär gör att de 

aktivt arbetar med att försöka få in även dessa grupper till högre grad i gulpilsprojekten (Sektionschef 

3). Två av sektionscheferna nämner att de använder sig av mer seniora och erfarna medarbetare inom 

gulpil, men att dessa på grund av sin kompetens ofta måste involveras i övriga delar också. 

(Sektionschef 2; 5) Ytterligare två sektionschefer uppger att vissa medarbetare på samma sätt arbetar 

inom gulpil, men kopplar det inte till graden av erfarenhet. (Sektionschef 4; 6) Sektionschef 5 försöker 

att låta enskilda medarbetare jobba enbart inom gulpil men är samtidigt av åsikten att det inte bör 

finnas rena förutvecklingssektioner, eftersom överlämningarna mellan projekten ofta är problematisk 

och kan förenklas om projekten läggs inom samma sektion och produktområde.  

De senaste åren har, med hänsyn till att ett nytt produktprogram introducerades i mitten av år 2016, 

flera av sektionerna haft en relativt stor andel av sitt arbete inom grönpil. Detta har gjort att arbetet 

inom gulpil fått stå tillbaka något men nu börjat öka igen. Samtidigt har kvalitetsläget med det tidigare 

produktprogrammet varit bra och trycket av kvalitetsärenden inom rödpil har därför varit lägre. 

(Sektionschef 1; 4; 5; 6) 

4.3.3. Struktur 

En majoritet av sektionscheferna och objektledarna beskriver det som att projektorganisationen och 

dess struktur är väl utformade för det arbete som ska utföras och att arbetet givet detta över lag 

fungerar bra (Sektionschef 1; 2; 3; 4; 5; 6; Objektledare 1; 2; 5; 6; 7). Sektionschef 2 menar att Scania 

har en organisatoriskt stark linje med ansvar för leveranser, resurser och långsiktig teknikutveckling 

samt ett svagt projekt med det övergripande koordineringsansvaret och ansvar för tidsplanering. Just 

denna ansvarsuppdelning är också något som nämns av Objektledare 5 och 6. Inom den studerade 

avdelningen är objektledarna placerade rent organisatoriskt inom en grupp, vilket inte är fallet inom 

andra avdelningar. Detta framhålls av en objektledare som mycket positivt, eftersom det möjliggör ett 

nära och bra samarbete. (Objektledare 7) 

Två av sektionscheferna framhåller att linjeorganisationen är utformad med produkten i åtanke, det 

vill säga utefter produktområden, moduler och komponenter. Att ansvaret för produkten ligger hos 

linjen och att projekten sedan löper igenom dessa framhålls som mycket viktigt. (Sektionschef 3; 5) 

Sektionschef 3 menar att om organisationsstrukturen inte sett ut på detta viset hade modulariseringen 

riskerat att förloras. Dock påverkar projekten olika delar av organisationen i olika utsträckning, där 

vissa delar har så många projekt som flödar igenom samtidigt att det riskerar att göra arbetet spretigt. 

(Sektionschef 3) 
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Även Objektledare 1 återger den nämnda ansvarsfördelningen mellan linje- och projektorganisationen, 

men menar att avdelningen, det vill säga linjen, faller på långsiktighet och teknikutveckling. 

Anledningen till detta är att det har blivit ett allt för stort projektfokus vilket gör att den långsiktiga 

teknikutvecklingen inte riktigt hänger med och att avdelningen skulle behöva en tydligare dedicerad 

strategisk del utöver projekten i sitt arbete (Objektledare 1). Sektionschef 4 talar om hur balansen 

historiskt sett har inneburit en mer linjetung organisation, men att det nu förändras till att projekten 

får större inflytande. Hen menar dock att det i dagsläget finns ett glapp mellan linje- och 

projektorganisation (Sektionschef 4). Objektledare 3 stämmer också in i att det finns en slags 

missmatchning till följd av att verksamheten blir mer projektstyrd samtidigt som projekten inte får 

större makt. Samma objektledare ser också tendenser till att projekten blir fler och att det därmed kan 

finnas anledning till att gå mot en än mer projektorganiserad verksamhet (Objektledare 3). 

Sektionschef 5 talar om samma förskjutning men tycker att organisationen riskerar att gå åt fel håll 

om projekten får mer att bestämma om. Hen menar att detta är en maktfråga mellan linje- och 

projektorganisation och återkommer till linjens uppbyggnad efter produkten, och ansvar därefter, 

som en framgångsfaktor. (Sektionschef 5) 

Sektionschef 7 menar att projektplaneringen inte fungerar och att produktutvecklingsprocessen ur 

detta avseende inte följs. Brister i framförhållningen från projektsidan försvårar planeringen och 

styrningen av den egna verksamheten. Vidare underminerar detta tilltänkta beslutspunkter och 

respekten för dessa tappas. (Sektionschef 7) Även Objektledare 4 tycker att planeringen från 

projekten brister, och att den egna gruppen påverkas av detta. De skulle behöva involveras tidigare i 

projekten för att kunna synkronisera sin process på bästa sätt och för att undvika dubbelarbete till 

följd av dålig planering. Här tycker objektledaren att projekten borde ta ett större ansvar. 

(Objektledare 4) Sektionschef 6 är inne på samma spår och tillägger att strukturen beror mycket på 

ansvarig projektledare, vilket hen också menar är en följd av att standardiserade arbetssätt inte alltid 

tillämpas. Bland problemen som uppstår till följd av detta nämner tre sektionschefer att linjechefer 

inte alltid involveras på rätt sätt och att vissa ansvar inte fördelas. Detta leder i förlängningen till att 

problem inte lyfts upp och således finns kvar när produktionsstart närmar sig. (Sektionschef 5; 6; 7)  

4.3.4. Beslutsfattande 

Angående beslutstagande inom organisationen så uppger samtliga sektionschefer att det över lag 

fungerar bra. Sektionschef 4 framhåller att besluten ofta kan tas långt ner i organisationen och att när 

beslut behöver tas på högre nivå, så fås den uppmärksamhet som behövs. Det har drivits mot att bli 

mer beslutstagande på projektmöten eftersom besluten anses vara tvärfunktionellt viktiga, även om 

det tvärfunktionella ansvaret redan finns i linjen och beslut skulle kunna tas där (Sektionschef 4). 

Sektionschef 5 är inne på att de beslutsforum som finns i linjen respektive projekten skulle kunna 

kombineras och synkroniseras på ett bättre sätt, för att snabba upp beslut och för att undvika dubbla 

beslut. Även Sektionschef 3 lyfter att det i vissa fall kan finnas lager som ger långa beslutsvägar, vilket 

förutom att förlänga ledtiden också försämrar motivationen hos de anställda. Hen är av åsikten att 

beslut bör tas så långt ut som möjligt och att grupperna ute i linjen ska ha stort mandat, men att hen 

upplever att de går i fel riktning gällande detta (Sektionschef 3). Här önskar Sektionschef 7 att 

projektledarna gjorde mer för att se till att ansvar tas och att beslut fattas på rätt ställe i organisationen. 

Objektledare 1 menar att chefer på avdelningen inte alltid vågar delegera beslut till lägre nivåer, trots 

att det ofta sägs att det bör göras. Detta leder till långsamma beslut, eftersom cheferna inte alltid är 

pålästa på detaljerna och i många fall vill skaffa sig all information. På grund av detta skjuts besluten 

ofta fram tills de tvingas att tas. (Objektledare 1)   



49 
 

  

”Antingen väljer vi, eller så väljer tiden åt oss” (Objektledare 1) 

Objektledare 1 tycker här att beslut skulle kunna tas snabbare utan att en massa resurser behöver 

läggas på utredningar, och att negativa konsekvenser får hanteras i de fall de skulle uppstå. Ytterligare 

tre av objektledarna stämmer in i att beslut ofta tar lång tid (Objektledare 2; 5; 7), och två av dessa 

framhåller att det ofta beror på att de som ska ta besluten kräver mycket fakta (Objektledare 2; 5). 

Två av objektledarna framhåller dock att de verkliga besluten tas på lägsta nivå, och att de sedan 

presenteras uppåt i organisationen för godkännande (Objektledare 3; 5). Objektledare 5 menar också 

att när ett snabbt beslut behövs kan ett inofficiellt beslut tas på den lägre nivån och ageras på, innan 

det slutgiltiga beslutet tagits. 

Några av de intervjuade uppger att det kan vara otydligt var beslut ska tas någonstans (Sektionschef 2; 

Objektledare 1; 6). I gränssnitten mellan olika delar av organisationen är det dock tydligare och där 

finns det ofta formella beslutsmöten som underlättar detta (Sektionschef 2). Objektledare 6 och 7 

påpekar dock att beslutsstrukturen skiljer sig mycket från projekt till projekt. 

Inom rödpilsprocessen uppger Sektionschef 1 att organisationen är väl formad för det arbete som ska 

utföras och att ett etablerat arbetssätt med definierade faser ger tydliga beslutspunkter. Detta ger 

bättre och snabbare beslut utan behov av långa eskaleringsvägar, vilket underlättas av att 

rödpilsorganisationen har stort mandat för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Hen menar att 

kvaliteten på besluten är mycket bra givet den snabbhet med vilken de fattas, och att det väger upp 

för de enskilda fall det blir fel. (Sektionschef 1) 

4.3.5. Samarbeten 

Samarbetet mellan sektionerna på avdelningen beskrivs genomgående av sektionscheferna som något 

som generellt sett fungerar bra, en bild som också huvudsakligen bekräftas av objektledarna. 

Sektionschef 3 och 5 beskriver båda att det här är ett område som har blivit bättre på senare tid, med 

en större integration och där det blivit lättare att hjälpa varandra. Sektionschef 3 lyfter att detta är en 

fråga som har fått mycket uppmärksamhet inom ledningsgruppen på avdelningen. Chefen menar att 

det inte är något som är självklart och självgående i organisationen, utan att det är en ledarskapsfråga 

att lyfta blicken och se vad som behöver lösas tillsammans. Liknande resonemang förs av 

Sektionschef 6 som menar att de i dagsläget sällan orkar hålla en dialog i god tid. Det är först när 

problem uppstår som samarbete söks över sektionsgränserna (Sektionschef 6). Objektledare 3 

betonar att det hårt ansträngda läget med lansering av ett nytt produktprogram har påverkat 

samarbetsklimatet. Det finns en tendens att skjuta problemet vidare till andra grupper snarare än att 

lösa det tillsammans. Dock ses en förbättring när arbetsbelastningen börjar normaliseras. 

(Objektledare 3) Objektledare 1 och 3 lyfter båda att det finns en stor variation inom sektionen 

gällande hur väl samarbetet fungerar och nämner båda beroendet av de personliga kontakterna. 

Det fall som lyfts där samarbetet fungerar mindre väl är det mellan grupper som kommer från ett 

konstruktionshåll3 respektive ett egenskapshåll4. Detta samarbete nämns av Sektionschef 2 och 4 vilka 

menar att grupperna har olika tankesätt och syn på produktutveckling. I pressade och stressiga lägen 

finns därmed en särskild risk att friktion kan uppstå. Sektionschef 7 nämner att meningsskiljaktigheter 

kan uppstå mellan provningsgrupper och konstruktionsgrupper till följd av svårigheter att förstå 

                                                   

3 Grupper som arbetar med konstruktion, dvs. designen av artiklar i produkten 
4 Grupper som ansvarar för att mål gällande egenskaper uppfylls hos produkten, exempelvis vikt 
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varandra. Genom provplaneringsforum 5  finns dock ett fungerande samarbete och ett bra 

samtalsklimat (Sektionschef 7). 

Även tvärfunktionellt uppfattas samarbetet huvudsakligen fungera bra. Sektionschef 3 och 5 nämner 

båda tvärfunktionella forum, där de kan träffa sina kunder och andra berörda funktioner ansikte mot 

ansikte. Sektionschef 3 betonar att de genom dessa kan sätta ansikten på varandra vilket gör det lätt 

att lyfta telefonen och ta kontakt, och Sektionschef 5 beskriver att det har skapat en tydlighet i 

rollerna jämtemot varandra. Sektionschef 5 uttrycker också att det har skett en förändring från att 

ingenjören bestämmer till att beslut tas gemensamt av funktionerna. Vid två sektionschefsintervjuer 

nämns dock samarbetet med inköpsfunktionen som något som fungerar mindre tillfredsställande, 

vilket också lyfts av fem objektledare (Sektionschef 2; 4; Objektledare 1; 2; 5; 6; 7). Sektionschef 2 

beskriver det som att det saknas en gemensam syn på vilka förväntningar som finns på varandra i 

detta samarbete. 

Samarbetets karaktär förefaller vara både formellt och mer informellt, beroende på sammanhang. 

Sektionschef 1 beskriver att samarbetet sker på väldigt uppstyrda sätt vid uppstart och avslutning av 

projekt, men att det under den större delen av arbetet handlar främst om att talas vid mer informellt. 

Sektionschef 6 lyfter att det är viktigt att det finns ett klimat där anställda pratar med varandra över 

gruppgränserna utan att behöva gå via sina chefer.   

”Det är väldigt sällan problemen går upp till mig och jag behöver agera för att lösa dessa […] 

och det vill jag inte heller, utan allting bygger ju på att alla försöker lösa problemen själva. För 

att fostra det beteendet är alltid min första fråga när dom kommer till mig: Vad har du gjort för 

att lösa problemet själv?” (Sektionschef 6) 

Vidare betonas det att det inte räcker att skicka ett mail, utan det är viktigt att gå och talas vid direkt 

(Sektionschef 6). Denna bild delas dock inte av Objektledare 5 som anser att samarbeten främst sker 

på en högre nivå mellan cheferna. Gällande de tvärfunktionella samarbetena anser Sektionschef 4 att 

det huvudsakligen handlar om ett formellt samarbete, men att det i de mer välfungerande relationerna 

snarare är informella forum som används. Även Objektledare 5 beskriver att de fungerande 

samarbetena sker per automatik genom informella kontakter och trycker dessutom på 

personberoendet, där det sistnämnda också betonas av Objektledare 1, 6 och 7. 

4.3.6. Framgångsfaktorer 

I sektionschefsintervjuerna framkommer ett antal olika uppfattningar om faktorer som är kritiska för 

att organisationen ska prestera på en hög nivå. Sektionschef 1 lyfter att det är viktigt med en 

medvetenhet hos de anställda rörande arbetets syfte. Medarbetarna behöver ha ett starkt engagemang 

för slutkunden och dennes behov. Hen uttrycker att det inte kan vara en uppfattning som sitter på ett 

papper någonstans, utan att organisationen verkligen måste leva med den inställningen. (Sektionschef 

1) Medarbetarnas roll lyfts också när ett beroende av kunskap och erfarenhet diskuteras av flera av 

sektionscheferna (Sektionschef 2; 4; 5; 6; 7). Kompetensen hos medarbetarna är av hög vikt, men 

även viljan att dela med sig av denna för att skapa en gemensam hög kompetens i organisationen 

(Sektionschef 2). 

                                                   

5 Forum där konstruktions- och provningsgrupper möts och planerar för provningsbehovet i en tid framöver 
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Kundorienteringen återkommer i intervjun med Sektionschef 3, som betonar behovet att ha en nära 

kontakt med kunden, vilket här syftar till de interna kunderna på produktions- och 

marknadsavdelningarna. Genom frekventa möten i diskussionsforum kan problem lyftas som 

avdelningen direkt kan återföra till organisationen. Tvärfunktionerna och vikten av att ha förståelse av 

varandras verksamhet återkommer i flera av intervjuerna. (Sektionschef 3) 

En tydlighet i mål, beslut och processer betonas av Sektionschef 3, 4 och 6 som viktiga. Utan tydliga 

beslut för det som går in i projekten, där det saknas förankring för delar av uppgiften, skapas mycket 

slöseri. Processen behöver vidare ha en definierad struktur, en takt och uppföljningsprocess. 

(Sektionschef 3) Även sektionschef 5 bemöter dessa aspekter som kritiska för att kunna leverera i tid 

och lägger särskild vikt vid att bryta ner processerna i aktiviteter.   

"Vid missade leveranser upptäcker vi ofta att de inte brutits ner i tillräcklig grad till de 

aktiviteter som måste genomföras för att lyckas med leveransen. Utebliven nedbrytning innebär 

att vi för sent upptäcker att vi inte flyger in på rätt bana till leveransen och chansen att lyckas 

med leveransen går förlorad." (Sektionschef 5) 

På liknande vis lägger även Sektionschef 2 och 3 stor vikt vid att en ordentlig planering med tydliga 

överenskomna tidpunkter för leveranser och milstenar är viktigt för att klara leveranserna.  

Sektionschef 6 beskriver behovet av respekt för leveranserna som det avgörande för att leverera i tid. 

Det behöver finnas en teamkänsla inom grupperna där uppgifterna ses som ett gemensamt ansvar 

och där gruppen arbetar tillsammans för att säkerställa att leveranserna är klara i utsatt tid. En ensam 

person ska inte sitta kvar en fredagskväll till klockan elva medan resten av gruppen går vid tre. 

Sektionschefen beskriver att en dags försening kan uppfattas som obetydlig i ett utvecklingsprojekt 

där produktionsstart fortfarande är flera år bort, men att det ändå får konsekvenser och att 

inställningen därför alltid måste vara att hålla det som gruppen har lovat. (Sektionschef 6) 

En ytterligare aspekt som framkommer är möjligheten hos medarbetarna att fokusera sin tid. 

Sektionschef 4 lyfter att medarbetarna i många fall är involverade i för många olika projekt parallellt. 

Hen menar att det behöver finnas en möjlighet att dedicera individer till specifika projekt för att 

säkerställa att leveranserna ska kunna ske i tid. Ibland är det möjligt, men eftersom sektionen är ung 

med många juniora medarbetare så behövs de mer seniora medarbetarna ofta involveras i många olika 

frågor. (Sektionschef 4) 

Objektledarna ger en mer enhetlig bild av vad de anser är kritiskt för att prestera på en hög nivå. I sex 

av de sju intervjuerna lyfts aspekter som relaterar till planering. Objektledare 1, 2 och 7 nämner till 

exempel koordineringen över funktionsgränserna, där bland annat överenskomna och tydliga 

milstolpar lyfts. Även kompetens är en återkommande faktor. Objektledare 6 lyfter det som den 

avgörande faktorn och Objektledare 3 och 5 nämner det när aspekter specifikt för att uppnå kvalitet 

efterfrågas. Andra faktorer som nämns är att folk trivs på jobbet och inte har för mycket att göra 

(Objektledare 5; 7), kontinuitet gällande personal och arbetssätt (Objektledare 3) samt en förståelse 

hos medarbetarna för helheten (Objektledare 7). 

4.3.7. Personal & kompetens 

Nedan ges genomgångar av olika aspekter som relaterar till personal och kompetens i organisationen. 



52 
 

  

Motivation 

Sektionscheferna uttrycker olika sätt på vilka motivation skapas inom sektionerna, men i stor 

utsträckning trycker de på att motivationen uppstår ur arbetet självt (Sektionschef 2; 3; 5; 6; 7). 

Sektionschef 2 beskriver att motivationen framför allt uppstår genom att vikt läggs vid att hitta rätt 

utmaning för varje individ. Det ska alltid finnas en känsla av att det aktuella arbetet bidrar till att växa 

och att de anställda förbättrar sig och därmed är matchningen av kompetens mot arbetsuppgifter 

väldigt viktig. Flera av sektionscheferna lyfter att det är viktigt att förstå hur arbetet är en del av ett 

större sammanhang och att det behöver finnas en förståelse av kunden och det behov som ska fyllas 

(Sektionschef 3; 5; 7). Sektionschef 3 ger som exempel att de som har rollen produktbeskrivare 

behöver vara ute hos konstruktörerna för att bättre förstå produkten och dess helhet.  

I två fall lyfts uttrycket älska avvikelser. Sektionschef 2 beskriver att det finns ett öppet klimat där fel 

kan lyftas för diskussion. Medarbetarna är väldigt måna om att lyfta fel oavsett vem som orsakat dem 

och hur de uppstått, och det finns ett bra klimat där hjälp söks upp. Avvikelser ska ses som en 

möjlighet till förbättring och något att lära sig av. Samtidigt uttrycker sektionschefen en risk att 

resultatet blir att fokus inte ges till det som faktiskt går bra. (Sektionschef 2) Att fira segrar skulle de 

därför behöva bli bättre på, en åsikt som delas av flertalet av sektionscheferna. Sektionschef 1 

beskriver att det varit ett besparingsklimat sedan år 2007 som har begränsat möjligheterna att 

genomföra olika aktiviteter i organisationen och uttrycker en önskan att kunna premiera prestationer 

via lönekuvertet och aktiviteter i större utsträckning än idag. Sektionschef 3 menar dock att det är 

svårt att skapa motivation med dessa medel eftersom resultat, och därmed belöningar kopplade till 

dessa, ofta kommer långt efter den faktiska prestationen. 

Det finns på Scania idag ett bonusprogram i form av årsresultatbonusen. Detta bonusbelopp baseras på 

Scanias finansiella resultat och delas ut med samma belopp till samtliga medarbetare som överstigit en 

viss arbetstid under det föregående året. En närvaro högre än 30 procent av årsarbetstiden ger halva 

beloppet och högre än 60 procent ger hela beloppet. (Scania, 2017e) 

Sektionschef 1 nämner att det finns en ersättningspolicy kopplat till patent. Scania har möjligheten att 

söka patent för uppfinningar, vilket görs om de anses kunna skapa värde för företaget. De 

medarbetare som gjort en uppfinning inom tjänsten har rätt till ersättning om Scania skulle välja att 

söka patent för den. Ersättningsbeloppet beror både på det uppskattade värdet uppfinningen har för 

Scania och i vilket skede ansökningsprocessen är. De tre skedena är när: patentansökan inlämnas, 

patentansökan godkänns i Tyskland eller vid europeiska patentverket och när patentansökan 

godkänns i USA, Kina eller Korea. (Scania, 2017e)  

Kompetensutveckling 

Möjligheterna till kompetensutveckling beskrivs av majoriteten av sektionscheferna vara mycket goda. 

Det finns en mängd med interna kurser att tillgå och även extern utbildning kan vara aktuellt, även 

om det är betydligt mer restriktivt (Sektionschef 1). Sektionschef 2 pekar på företagets storlek som en 

bidragande faktor till de stora möjligheterna att vidareutvecklas och lyfter att det både finns 

definierade karriärvägar att följa för att bli expert inom sitt område och goda möjligheter att bredda 

sig och testa nya roller. Både Sektionschef 4 och 6 framhåller det dagliga arbetet som en viktig del i 

kompetensutvecklingen. Sektionschef 4 menar bland annat att det är viktigt att få medarbetarna att se 

att arbetet bidrar till att de utvecklas och att de känner att de arbetar för mer än enbart företagets 

bästa. Utvecklingssamtal hålls vidare med medarbetarna angående deras utvecklingsmöjligheter, med 

målet att dessa ska utföras årligen.  
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Sektionschef 3 uttrycker en potential att bättre utnyttja kompetensutveckling i arbetet. Organisationen 

skulle kunna bli bättre på att kartlägga den kompetens som finns och ställa det mot den kompetens 

som efterfrågas baserat på strategierna. Vidare uttrycks en möjlighet att på mer strukturerade vägar 

nyttja erfarna medarbetare och ge dem uppdrag kopplat till att lära upp och vidareutbilda de juniora 

medarbetarna. (Sektionschef 3) Sektionschef 6 uttrycker sig mer positivt och menar att de arbetar 

mycket bra med den löpande kompetensutvecklingen och har en stödjande organisation där ingen 

håller på hemligheter, utan delar med sig av kunskap. 

Även objektledarna uttrycker sig positivt om den kompetensutveckling som finns tillgänglig. Två av 

dem refererar till egen erfarenhet av att gå kurser internt vilket de tycker har fungerat mycket bra 

(Objektledare 5; 7). Det stora kursutbudet nämns också i ytterligare två fall och beskrivs som bra. Det 

förefaller dock som att vidareutbildning i hög grad sker på eget initiativ. Objektledare 2 menar att det 

hänger mycket på en själv, vilket också bekräftas av Sektionschef 5. Objektledare 3 och 6 beskriver 

det vidare som att det normalt går att få tillåtelse att delta på en särskild kurs om så önskas. 

Objektledare 4 och 7 berättar att internutbildning kan ske på eget initiativ så väl som på uppmuntran 

av chefer, men det förefaller ligga viss tveksamhet i svaren gällande till vilken grad det verkligen sker. 

Objektledare 1 anser vidare att det finns en tröghet i utvecklingen gällande faktiska arbetsuppgifter. 

Trots de många karriärvägarna kan anställda ofta hållas kvar i en roll eftersom cheferna inte vill 

förlora kompetensen (Objektledare 1). 

Angående möjligheter för anställda att jobba inom olika områden så ställer sig flertalet av 

sektionscheferna positiva till det. Sektionschef 1 menar att det inom rödpilsorganisationen sker 

automatiskt till en följd av variationen av uppdrag. Sektionschef 4 försöker inkludera detta i 

medarbetarnas individuella utvecklingsplaner och menar att det är viktigt både för den personliga 

utvecklingen men också för att få medarbetare att stanna inom företaget. Resursbalansering lyfts av 

Sektionschef 6 fram som ett verktyg som skulle kunna användas inte bara i kris, utan även med syftet 

att träna inför kriser samt för att låta medarbetare testa på att arbeta inom andra områden. 

Sektionschef 7 framhåller att medarbetarna på sektionen kan ansöka om att få jobba med egna 

initiativ i syfte att utvecklas eller prova nya idéer, men att utrymmet för detta ofta måste prioriteras 

bort till förmån för övriga projekt. Hen menar dock att detta sänder en viktig signal till medarbetarna 

om att det ändå finns möjlighet att påverka sitt eget arbete (Sektionschef 7).  

Bilden ovan delas i hög grad av objektledarna. Möjligheten att arbetsväxla under en period nämns av 

Objektledare 3, 4 och 6 som något som anställda kan ansöka om. Objektledare 6 menar att detta 

utnyttjas på ett bra sätt, medan Objektledare 3 däremot påstår att det är en möjlighet som utnyttjades 

mer förr. Objektledare 6 nämner också att balansering genom jobbrotation fungerar bra. Enligt 

Objektledare 4 är den här typen av utbyten något som måste ske på eget initiativ och att det är en 

själv som bromsar från att göra det i större utsträckning. Andra menar att tiden att arbeta med saker 

utanför de normala arbetsuppgifterna i allmänhet är mycket liten (Objektledare 5; 7). 

Kunskapsdelning 

Det finns på avdelningen ett dokument som kallas konstruktionsanvisningar där kunskaper och 

erfarenheter från konstruktionsarbetet dokumenteras och sparas för framtida användning. 

Dokumentet kan plockas fram vid liknande uppdrag i framtiden för att dra lärdomar om exempelvis 

möjliga felnoder, vilka därmed kan användas som en lista för att pricka av olika delar som måste tas 

hänsyn till (Sektionschef 2). Sektionschef 4 lyfter att arbetet med att utnyttja dessa för att 

dokumentera kunskaper har förbättrats under senare tid, men att de fortfarande finns ett behov av att 

bli bättre på att verkligen använda dessa. Även Sektionschef 2 uttrycker en uppfattning att de inte 
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används i tillräcklig utsträckning och nämner vidare att det förs diskussioner om anvisningarna 

verkligen har rätt format. Sektionschef 5 är mer positiv till hur de används och refererar vidare till 

ytterligare teknikdokument som används flitigt inom sektionen. Samtidigt vidhålls det att misstag trots 

allt görs ibland som dokumenterats tidigare och därmed hade kunnat undvikas (Sektionschef 5). 

Utöver konstruktionsanvisningarna lyfter flera sektionschefer de arbetssätt som finns på avdelningen 

som viktiga för att lagra kunskaper. Sektionschef 6 menar att de standardiserade arbetssätten och 

processerna som finns i organisationen stödjer kunskapsbevarandet. Sektionschef 1 lyfter likaså de 

etablerade och väldefinierade arbetssätt som finns med tydliga faser och beslutspunkter. Även 

Sektionschef 3 uttrycker likartade tankar, men lyfter också att det inte fungerar lika bra inom alla 

arbetsroller. En annan syn uttrycks av Sektionschef 7 som beskriver att det inom den sektionen hålls 

möten inom olika grupperingar, där det finns ett systematiskt sätt att lyfta enskilda fall och sprida 

erfarenheter.  

Sektionschef 6 uttrycker en tydlig uppfattning om att kunskapsbevarandet inte sköts tillräckligt bra, i 

linje med de uppfattningar som uttrycktes om konstruktionsanvisningarna av andra sektionschefer. 

Istället ligger mycket av kunskapen hos enskilda individer i organisationen (Sektionschef 6). 

4.4. STRATEGI 

I följande avsnitt presenteras olika aspekter av organisationens strategier. Först presenteras strategierna inom 

verksamheten och därefter presenteras strategierna för teknik och produkt. Slutligen görs en närmare beskrivning av det 

strategiska arbetet så som det beskrivs under intervjuerna. 

4.4.1. Verksamhetsstrategier 

Scanias strategier kan delas in i tre separata nivåer: koncernnivå, funktionsnivå och kärnprocessnivå. 

På koncernnivå behandlas den övergripande riktningen för företaget utifrån de strategiska mål som 

har formulerats. På funktionsnivån behandlas respektive funktions strategier för att säkerställa 

kundvärde och konkurrenskraft. I det aktuella fallet är det därmed R&D Strategy som kommer att 

behandlas, men även respektive underenhet preciserar denna strategi för att passa sin verksamhet. På 

kärnprocessnivån beskrivs hur samarbetet mellan funktionerna sker inom processerna produktutveckling, 

försäljning, Order to delivery samt service. (Scania, 2016d) För FoU-avdelningen kommer främst 

produktutvecklingsprocessen vara av intresse att studera. 

Strategierna på koncernnivå är centrerade kring målet om att vara ledande inom hållbar transport år 

2020. Fyra strategiska målsättningar lyfts fram som kritiska för detta: de bästa anställda, kundnöjdhet, 

volymtillväxt samt lönsamhet. Var och en av dessa har specifika mål kopplade till dem som skall uppnås. 

(Scania, 2016e) 

FoU-funktionens strategidokument, som refereras till som strategisk plan, är uppdelat på fyra nivåer: 

önskvärt läge, strategier, fokusområden för det närmsta året samt KPIer kopplade till fokusområdena. 

Dokumentet uppdateras årligen, vilket innebär att fokusområdena kan bytas ut eller förändras. Det 

önskvärda läget beskrivs som excellens inom områdena kvalitet, leverans, kostnad, ledarskap och hälsa, 

kreativitet och kompetens samt tre punkter som följer: (Scania, 2017f) 

• ”Best in class” för att uppfylla kundernas behov 

• Effektivt samarbete inom Volkswagen-koncernen 

• Kreativ och innovativ arbetsmiljö för att bli effektivare och mer kostnadseffektiva 
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De långsiktiga strategierna är som följer: (Scania, 2017f) 

• Tillväxt med befintliga resurser, genom synergiutnyttjande 

• Flödes- och resurseffektivitet 

• Egenskapsbaserad produktutveckling 

• Knowledge management genom tillvaratagande på intern och extern kompetens 

• Intern digitalisering för ökad utvecklingsprocesseffektivitet  

Det önskvärda läget och strategierna har samma formuleringar även i avdelningens strategiska plan 

(Scania, 2017g). Fokusområdena är unikt utformade på varje nivå för att anpassas för den aktuella 

verksamheten, och har till skillnad från tidigare delar ett starkare fokus på aktuella aktiviteter. Detta 

innefattar exempelvis leveranser av större projekt, realiseringen av synergier med MAN och 

implementeringen av koncerngemensamma hållbarhetsstrategier. (Scania, 2017f) 

Produktutvecklingsprocessens strategidokument följer en aningen annorlunda struktur. Det 

önskvärda läget kännetecknas även här av kundnöjdhet, leveransprecision och effektivitet i 

utvecklingsprocessen. Här lyfts dock även portföljhantering och det tvärfunktionella samspelet. 

Snarare än strategier identifieras här gap mellan det önskvärda och nuvarande läget. Dessa innefattar 

bland annat otillräcklig leveransprecision, för många avvikelser, långa ledtider och oklar 

portföljhantering. Eftersom dokumentet behandlar utvecklingsprocessen genom flera avdelningar är 

samspelet mellan dessa och strukturen för övergripande processer framträdande bland 

fokusområdena. (Scania, 2016f) 

4.4.2. Produkt- och teknikstrategier 

Scanias Technology Road Map sammanfattar FoU-avdelningens långsiktiga strategier och mål avseende 

den framtida teknikutvecklingen. Den behandlar forskningsmål som sträcker sig upp till 20 år framåt i 

tiden och uppdateras årligen för att hållas aktuell. Dessa är, för tillfället, uppdelade i sju teman, som 

var och ett representerar ett område som anses ha stor betydelse för Scanias fortsatta affär och därför 

behöver särskild uppmärksamhet för att säkerställa att utvecklingen går tillräckligt fort framåt. 

Därmed kan teman ändras och bytas ut allteftersom förutsättningarna förändras. De sju nuvarande 

temana är: transport systems, automation, vehicle propulsion, electrification, vehicle design, human machine interaction 

och connectivity. Varje tema har en tillsatt temaledare som är ansvarig för att driva temat framåt och 

sätta upp såväl inkrementella som radikala mål och precisera målen i form av delmål inom berörda 

teknologiområden. Forskningsprojekt utgår från Technology Road Map och genom att de kostnadsförs 

till det berörda temat kan insatserna inom respektive område följas. (Scania, 2017h)  

4.4.3. Sektionernas strategiarbete 

Flera av sektionscheferna nämner den strategiska planen i samband med att sektionernas strategier 

diskuteras. Sektionschef 2 nämner att de liksom andra sektioner arbetar med att bryta ner denna för 

varje nivå ner till gruppen, och Sektionschef 4 betonar att de följer den röda tråden i strategierna hela 

vägen ner genom organisationen. Ett återkommande tema i intervjuerna är att det är viktigt med en 

långsiktighet i de strategier och fokusområden som finns i den strategiska planen. Sektionschef 5 

beskriver att strategierna kan få ett genomslag genom att de återkommer genom åren och att målen 

kopplade till dessa justeras upp för varje år. Att strategierna hänger med över en längre tid samt det 

faktum att det finns en transparens kring dem i organisationen tillåter dem även att befästas hos de 

anställda (Sektionschef 2). 
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Vissa skillnader sektionerna emellan framgår gällande till vilken grad det strategiska arbetet följs upp. 

Sektionschef 2 menar att ingen konkret uppföljning görs, utan att arbetet med strategierna fokuserar 

främst framåt. Vid framtagningen av strategier för året blickar de bakåt och studerar hur arbetet med 

strategierna fortgått under året och vid behov läggs extra fokus på områden där de halkat efter.  

”Vi är sämre på att ha koll på uppföljning på alla nivåer. Vi jobbar mycket med att ta fram 

strategier och förutsätter nog lite grann att det vi säger skall göras, att det faktiskt görs.” 

(Sektionschef 2) 

Inom andra sektioner förefaller uppföljning förekomma till större utsträckning, men även här 

framkommer begränsningar. Sektionschef 4 berättar att den strategiska planen taktas ett antal gånger 

per år av sektionens ledningsgrupp, men att detta främst syftar till att kontrollera att aktiviteter 

genomförs. Att se och följa upp de faktiska effekterna är svårare. Även Sektionschef 3 och 7 nämner 

att de har ett strukturerat uppföljningsarbete kopplat till aktiviteter i den strategiska planen, men att 

det inte finns några konkreta kvantifierade målsättningar. 

Olika strategier lyfts av sektionscheferna som de viktigaste i arbetet. I enskilda fall nämns strategier 

som finns i den strategiska planen, däribland egenskapsbaserad produktutveckling (Sektionschef 5). 

Flera av cheferna nämner dock mer specifika strategier för den egna verksamheten. Exempel på dessa 

är att korta ner ledtiderna (Sektionschef 1), hitta avvikelser tidigt (Sektionschef 3) och skapa effektiva 

processer (Sektionschef 4).  

Objektledarna förefaller ha en svagare relation till begreppet strategier, och nästan samtliga 

objektledare har svårt att precisera några särskilda strategier. Den strategiska planen nämns av 

Objektledare 2 och 3, men båda betonar att den inte tydligt används i organisationen. Vidare menar 

Objektledare 1 att Scania under tidigare VD hade en tydligare strategi kring långsiktighet men att de 

idag arbetar mer kortsiktigt. Objektledare 5 nämner det teknikområde som gruppen ansvarar för och 

den plan för teknikutvecklingen som finns för detta. På verksamhetsnivå nämner hen dessutom 

strateginedbrytningen på varje organisatorisk nivå och hur de arbetar med förbättringspunkter på 

årsbasis (Objektledare 5). Objektledare 4 lyfter i frågan om strategier att metodutvecklingsarbetet är 

viktigt. 

4.5. PLANERING OCH UPPFÖLJNING 

I följande avsnitt beskrivs olika typer av verktyg och rutiner kopplade till planering och uppföljning som förekommer i 

organisationen.  

4.5.1. Mätetal i organisationen 

Organisationen har mätetal på flera olika nivåer. Från ledningsgruppen för hela FoU-funktionen finns 

ett antal mätetal som ska rapporteras av samtliga avdelningar. Utöver dessa har avdelningen dessutom 

ett antal mätetal som de följer internt och som rapporteras in av samtliga av deras grupper. Dessutom 

finns KPIerna som anknyter till den strategiska planen och som uppdateras en gång om året. 

(Stabsmedlem 4) En genomgång av mätetalen på avdelnings- och FoU-nivå finns att tillgå i Bilaga 3. 

De mätetal som är specifika för avdelningen följs upp en gång i kvartalet i de olika arbetsutskotten, 

där resultatet på de av utskottet följda mätetalen studeras och beslut om eventuella åtgärder tas. Vart 

och ett av mätetalen analyseras och en kommentar på resultatet antecknas så att det går att följa upp 

vid framtida möten. I vissa fall jämförs utvecklingen på avdelningen mot mätetalsvärden hos andra 

jämförbara avdelningar för att på så sätt arbeta med benchmarking. Vid mötena finns även 
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möjligheten att ta beslut om nya mätetal som ska införas alternativt att existerande mätetal inte längre 

ska följas. Vid ett av mötena där författarna deltog och observerade togs exempelvis beslut om att 

sluta följa två mätetal, eftersom utskottet upplevde att det rådde oklarhet om på vilket sätt dessa var 

av användning för dem. Vid mötena görs även en genomgång av de mätetal som följs på central nivå 

inom FoU, men förutsatt att ett mätetal inte också följs på utskottsnivå så ges dessa inte någon större 

uppmärksamhet. I allmänhet behandlas mätetalen med olika grad av uppmärksamhet. Stabsmedlem 4 

beskriver det som att mätetalen för personalomsättning och sjukfrånvaro är de som uppmärksammas 

mest. (Stabsmedlem 4; Observation 1) 

De mätetal som definieras utifrån den strategiska planen hanteras separat från övriga mätetal. Dessa 

följs upp vid ledningens genomgång, vilket är internrevisionen för ledningsgruppen på avdelningen. 

Frågeställningar som hanteras vid detta tillfälle är bland annat den strategiska planen, KPIer samt 

metod och arbetssätt. Mötet genomförs två gånger per år, vilket har upplevts som otillräckligt för att 

på ett effektivt sätt följa upp framstegen med fokusområdena. Därför skall istället uppföljning av 

KPIerna som anknyter till dessa införas i samband med att övriga mätetal behandlas, det vill säga vid 

de kvartalsvisa mötena. (Stabsmedlem 4) 

Ett annat mätetal som inte finns definierat som KPI på FoU-nivå, men som ändå systematiskt 

uppmärksammas, är medarbetarnöjdhet. Koncernen har mätetalet listat i de globala strategierna med 

målet att resultatet ska ligga över 75 procent. En medarbetarundersökning utförs en gång om året 

gemensamt för Volkswagen-koncernen. Ett tjugotal frågor ställs och resultaten sammanvägs i form av 

ett index, vilket går att erhålla för samtliga nivåer i företaget. Till skillnad från övriga mätetal följs 

medarbetarnöjdheten naturligt endast upp en gång om året. (Stabsmedlem 4) 

4.5.2. Forecast, Super Scorecard & Red Arrow Dashboard 

Utöver de mätetalsdokument som beskrivits ovan finns ett antal redskap som ger mer 

verksamhetsnära information och som i större utsträckning används i den dagliga verksamheten. 

Även dessa benämns inom organisationen som KPIer i dagligt tal. I dessa redskap kan statistik för 

exempelvis leveranser, avvikelser och backlogg uthämtas på valfri organisationsnivå, ned till varje 

enskild individ, inom FoU-verksamheten. Den lättillgängliga informationen innebär att verktygen 

särskilt används för uppföljning på gruppnivå. (Observation 5) 

Forecast är en databas över kommande leveranser som innehåller ett verktyg för att illustrera antalet 

öppna leveranser som är planerade att levereras respektive dag i ett antal veckor framåt och bakåt i 

tiden. Verktyget kan därmed användas för att ge en överblick över leveransläget framöver så väl som 

hur många leveranser som är försenade och hur försenade dessa är. Kopplat till denna genomförs 

varje vecka en uppföljning, där utfallet på leveranserna sammanställs i form av cirkeldiagram. Andelen 

leveranser som levererats, ej levererats samt omplanerats för senare leverans framgår av dessa, och en 

graf över leveransuppfyllnad över tid finns även att tillgå. Dessutom går det att utvinna data för olika 

typer av leveranser samt härleda de faktiska leveranserna inom varje kategori. (Observation 5) 

Super Scorecard är en sammanställning av statistik från ett antal olika källor för att skapa en överskådlig 

helhet av det aktuella läget. Här ges tio stycken grafer där olika händelser och mätetals utveckling över 

tid illustreras. Exempel på innehållet är leveransprecision, olika typer av backlogg samt in- och 

utflödet av händelser. (Observation 5) 

Red Arrow Dashboard är ett nyare redskap som utvecklats specifikt för rödpilsprojekt som en 

motsvarighet till de ovan nämnda verktygen, vilka främst är anpassade till grönpilsarbete. Här 

illustreras statistik över bland annat projektledtider och utvecklingen av antal öppna projekt. 
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Eftersom rödpilsprojekt enbart hanteras inom en sektion på avdelningen så har redskapet inte en 

bred användning inom den studerade avdelningen, utan det är istället gemensamt för sektioner som 

arbetar inom rödpilsprocessen. Relaterat till rödpilsprocessen finns även ett månadsbrev från 

kvalitetsavdelningen som sammanställer fel och reparationskostnader relaterat till olika komponenter. 

Här ges en indikation av trenden på respektive komponents kvalitetsbrister. (Observation 5) 

4.5.3. Mätetal inom sektionerna 

Utifrån sektionschefsintervjuerna kan det konstateras att mätetal inom organisationen huvudsakligen 

fyller en roll i att stödja planeringen och följa upp leveranser och avvikelser. Under intervjuerna 

nämns bland annat verktygen Super Scorecard (Sektionschef 3; 4; 5; 6) och Forecast (Sektionschef 1; 

2; 7).  

Sektionschef 2 menar att arbetet inom organisationen bygger på åtaganden mellan dess olika delar 

och att de ovan nämnda verktygen fyller en viktig roll i att visa leveranser och dessutom kan göras 

tillgängligt för alla inblandade. Hen använder verktyget Forecast för att på sektionsnivå följa upp om 

det finns någon backlogg samt vilka leveranser som ligger i närtid, vilket diskuteras med sektionens 

ledningsgrupp dagligen. Hen framhåller att verktyget används för att bedriva det dagliga arbetet 

utifrån den planering som finns och att det inom den egna sektionen inte ger upphov till något 

särskilt förbättringsarbete. (Sektionschef 2) 

Även Sektionschef 3 följer leveranser med hjälp av mätetal, och framhåller specifikt 

leveransprecisionen som följs upp veckovis på sektionsnivå. Eftersom leveransprecisionen visar på 

om leveranser har skett på planerad tid kollar de även eventuella omplaneringar, för att undvika att 

omplaneringar sker på grund av försenade leveranser. Vidare menar samma chef att det bedrivs 

förbättringsforum på gruppnivå inom sektionen, men att det inte finns mätetal som visar på det 

strategiska arbetet och som arbetar för att driva beteenden i den riktningen. (Sektionschef 3) 

Sektionschef 4 uppger att de mätetal som används fyller en kortsiktig funktion i att de kan hålla koll 

på att sektionen gör det den ska dag till dag. Just för leveransuppföljning har de mycket bra stöd, 

eftersom det enligt hen är lätt att se om och när saker och ting har skett eller inte. Mätetal gällande det 

långsiktiga arbetet och kvaliteten i leveranserna menar hen dock inte finns på plats och dessutom är 

svårare att formulera. (Sektionschef 4) 

Inom rödpil har Red Arrow Dashboard börjat användas, vilket enligt Sektionschef 1 verkar vara ett 

mycket lovande verktyg. Sektionen tittar mycket på ledtider, med målet är att kunna se vad som 

bygger ledtid och var i processen som förbättringsinsatserna bör fokuseras. I övrigt används mätetal, 

precis som inom de andra sektionerna, främst för att sammanställa planering och uppföljning av 

leveranser. Eftersom rödpilsprojekten ofta behandlar kvalitetsfel följs också hur många 

garantiärenden enskilda komponenter har samt de garantikostnader dessa medför. Denna data utgör 

underlag för vilka projekt som ska startas. (Sektionschef 1) 

Både Sektionschef 2 och 6 tar upp upplevda kvalitetsbrister i de mätetalssystem som idag finns 

tillgängliga. Sektionschef 2 menar att det finns buggar i systemen och att utläsningarna blir fel, vilket 

gör att mätetalen som helhet uppfattas ha låg trovärdighet eftersom de inte känner igen sig i de siffror 

som visas. Dessutom tillägger Sektionschef 6 att systemen inte hålls uppdaterade efter 

omstruktureringar som görs inom organisationen, vilket gör det omöjligt för hen att efterfråga 

särskilda data från gruppcheferna. Det som önskas är inte andra typer av mätetal, utan att de som 

finns håller hög kvalitet och att det går att lita på vad som presenteras (Sektionschef 6). Denna 

uppfattning delas generellt av sektionscheferna, men i vissa fall lyfts aspekter som dagens mätsystem 
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inte uppfyller. Sektionschef 4 önskar bättre mätetal för att följa upp kvaliteten i arbetet och 

Sektionschef 3 uttrycker en önskan om KPIer som tydligt härleds utifrån strategierna.  

Sektionscheferna uttrycker olika uppfattningar om vad för insatser som genomförs utifrån mätetalen. 

Sektionschef 6 framhåller väldigt starkt att mätetalen ska driva sektionens förbättringsarbete. Hen 

beskriver att möten hålls med gruppcheferna löpande där de studerar trender och hen efterfrågar 

vilka insatser som gjorts för att möta detta (Sektionschef 6). Sektionschef 3 och 7 uttrycker även de 

att förbättringsarbete kan inledas som följd av det som mäts. Tvärtemot detta berättar dock 

Sektionschef 2 och 4 att det i deras sektioner inte görs förbättringsinsatser utifrån mätetalen. 

Sektionschef 2 menar att eftersom mätetalen används för daglig uppföljning genereras inte den typen 

av förbättringsunderlag. Det arbetet är istället fokuserat till förbättringsgrupper, vanligtvis med 

utgångspunkt i den strategiska planen (Sektionschef 2). Sektionschef 1 beskriver att mätetalen inom 

rödpilsorganisationen är starkt kopplade till produkten och dess kvalitet, men uttrycker en önskan om 

att kunna använda processrelaterade mätetal för att driva förbättringsarbete. 

Bland objektledarna är arbetet med mätetal fokuserat kring leveranser, avvikelser och 

leveransprecision (Objektledare 1; 2; 4; 5; 7). Objektledare 3 och 5 framhåller att uppföljning av 

mätetal snarare sköts av gruppchefen. Objektledare 6 lyfter behovet av mätning av 

produktegenskaper, så som pris och vikt exempelvis, vilket är svårt att mäta under projektens gång 

och som heller inte görs i dagsläget.  

”Det är där Scania är rejält under isen. I bästa fall blir det: Ligger vi till såhär nu vid 

produktionsstart? Vi siktade där, men hamnade här.” (Objektledare 6) 

Objektledare 6 menar att egenskapsprognoser skulle kunna tas fram på objektnivå, vilket hen också 

säger sig arbeta med på eget initiativ i dagsläget, för att sedan kunna sammanställas på projektnivå. 

Även om enskilda objekt har koll på sina komponenter så saknas en helhetsbild om huruvida 

projektet kommer att uppfylla de egenskapsmål som sats upp. Den uppföljning som görs idag sker 

ofta när projektet redan närmar sig produktionsstart och det således är för sent att göra insatser ifall 

det är stora avvikelser mot målen (Objektledare 6). 

4.5.4. Gå & Se 

Gå & Se är en bedömningsrutin som genomförs i syfte att se hur arbetsgrupperna arbetar enligt 

principerna i R&D Factory och säkerställa att förbättringsarbete fortlöper. Dessutom kan vissa 

gruppers arbete lyftas upp som föredömen inom vissa områden i syfte att sprida best practices. Enligt 

den fastställda rutinen ska sektionernas ledningsgrupper genomföra rutinen, enligt ett cykliskt schema, 

hos en av sina grupper varje vecka. Vidare ska avdelningens ledningsgrupp genomföra bedömningen 

hos varje grupp minst en gång om året. (Observation 5) 

Under Gå & Se bedöms grupperna utifrån det så kallade Sjökortet, innehållandes fyra fokusområden: 

Förstå kunden och dennes behov, Fokusera på era leveranser, Planera och styr samt Mät framgång – agera på 

avvikelser. Inom vart och ett av områdena finns ett antal normallägen, som utgörs av gröna och gula 

förväntningar som bedöms som antingen mötta eller inte mötta. Förstå kunden och dennes behov handlar 

bland annat om att gruppens kunder och deras behov ska vara kända. Fokusera på era leveranser ser 

exempelvis till att gruppen har brutit ned sina leveranser och visualiserar dessa tydligt. Planera och styr 

innefattar bland annat förväntningar på den dagliga styrningen samt att gruppen har koll på sina 

leveranser och eventuella kraschplaner. Mät framgång – agera på avvikelser handlar om att se till att 

gruppen har mätetal för exempelvis kvalitet och leveransprecision samt att det bedrivs 
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förbättringsarbete för att hantera eventuella avvikelser. Om samtliga gröna och gula förväntningar är 

mötta inom ett område bedöms det med en grön färgmarkering. Om samtliga gula förväntningar är 

mötta får området en gul markering och i övriga fall en röd markering. (Observation 5) 

På avdelningen besöker en bedömningsgrupp bestående av halva ledningsgruppen en av grupperna 

varannan vecka och har som mål att besöka samtliga grupper inom loppet av två år. 

Bedömningsgruppen deltar först vid gruppens dagliga styrning, varefter de delar upp sig i två grupper. 

Den första av dessa grupper stannar vid tavlan för daglig styrning och ställer frågor till ett antal 

gruppmedlemmar som ombeds stanna kvar efter den dagliga styrningen. Frågorna berör de två första 

områdena i Sjökortet, exempelvis kring systematiken gällande hur aktiviteter och leveranser bryts ner 

och går att se på styrningstavlan. Samtidigt som detta sker sitter den andra halvan av 

bedömningsgruppen ner med gruppchefen och ställer frågor för att göra en bedömning i de två 

senare områdena i Sjökortet. De två bedömningsgrupperna möts därefter upp och kommer till en 

gemensam bedömning varefter gruppchefen kallas tillbaka och ges feedback kring bedömningen och 

vad som behöver förbättras. (Observation 3 & 4) 

Vid deltagande observationer ute hos olika avdelningar i organisationen kunde vissa skillnader mot 

rutinbeskrivningen noteras. En viktig skillnad var att de listade förväntningarna inom respektive 

område inte tydligt prickades av ett efter ett. Bedömningen uppfattades istället vara en mer subjektiv 

helhetsbild om hur väl arbetet inom respektive område fungerade. På en observation hos en sektion 

blev det, när området Förstå kunden och dennes behov behandlades, tydligt att det inte uppfattades som 

självklart hur väl bedömningsmallen passade på sektionsnivå. Flera av sektionscheferna delade 

uppfattningen att det är svårt att definiera sina kunder på sektionsnivå, jämfört med på gruppnivå 

vilket är den nivå som mallen i första hand är utformad för. Uppfattningen att mallen är mindre 

anpassad för sektionsnivå förekom även gällande övriga områden till viss utsträckning. En annan 

tydlig aspekt som framkom under rutinen på sektionsnivå var att det i samband med att gula och röda 

bedömningar gjordes uppstod diskussion mellan sektionschefen för den bedömda sektionen och 

bedömningsgruppen. De olika sektionscheferna delade där med sig av sina rutiner och erfarenheter 

från att arbeta inom området. Detta var en tydlig skillnad mot rutinen ute hos grupperna, där 

gruppchefen istället lämnade rummet när de bedömmande sektionscheferna talade ihop sig och 

beslutade om slutgiltig bedömning. Även på denna nivå var dock bedömningen i stor uträckning av 

konstruktiv typ och konkreta kommentarer på vad som behöver förbättras framkom. (Observation 2; 

3; 4) 

Under en observation uppvisades en tydlig tendens att diskussionen i bedömningsgruppen gick 

mycket fram och tillbaka mellan om bedömningen skulle vara grönt eller gult. En diskussion uppstod 

särskilt vid ett av bedömningsområdena där bedömningsgruppen tvekade inför valet att sänka betyget 

till gult. En medlem i bedömningsgruppen menade att andra grupper med liknande situation hade gul 

färgmarkering och att det därför borde gälla även i detta fall. En annan framhöll att en sänkning 

kunde utgöra en utmaning för den bedömda gruppen och visa på att förbättring inom 

bedömningsområdet krävdes. Vidare framkom det en diskussion där sektionscheferna inte var 

överens kring vilket bedömningsområde en identifierad brist skulle kategoriseras inom, eftersom 

bristen i sig inte var entydigt kopplad till någon av de förväntningarna som finns listade i Sjökortet. 

Ett val togs slutligen efter att en ur bedömningsgruppen uttryckte sig i stil med ”vi kan väl bara välja ett 

område”. (Observation 4) 

Sektionschef 1 och 4 bekräftar bilden av att bedömningen inom de olika områdena är mer av en 

subjektiv helhetsbedömning och att förväntningarna i Sjökortet inte följs till punkt och pricka. Deras 
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uppfattning skiljer sig dock i fråga om huruvida det är positivt eller negativt. Enligt Sektionschef 1 

fanns det tidigare, när bedömningen striktare följde förväntningarna, en tendens att styra mot fel 

beteenden. Grupper som blev gröna utifrån förväntningarna var inte nödvändigtvis de som levererade 

bra resultat (Sektionschef 1). Sektionschef 4 anser dock att subjektiviteten är problematisk eftersom 

bedömningen inte är konsekvent. Istället bedömer cheferna efter sin egen erfarenhet och vad de 

personligen tycker är rätt (Sektionschef 4).  

Rutinen beskrivs huvudsakligen positivt av sektionscheferna, men i vissa avseenden förekommer viss 

tveksamhet. Alla utom en av sektionscheferna lyfter själva att rutinen är positiv i bemärkelsen att 

cheferna får komma ut och se olika delar av verksamheten. Här framhålls både möjligheten för 

sektionscheferna att förstå delar de har mindre bra insyn i (Sektionschef 4) och möjligheten för 

gruppmedlemmar att få direkt kontakt med ledningsgruppen (Sektionschef 2). Rutinens effekter 

beskrivs dock vara starkt beroende av att bedömningsgruppen har kunnat sätta sig in i den specifika 

gruppens verksamhet i förhand (Sektionschef 6; 7). Dessutom framkommer frekvensen med vilken 

rutinen genomförs vara viktig för att uppnå effekter och den beskrivs som eventuellt otillräcklig i 

dagsläget (Sektionschef 2; 6). Sektionschef 5 nämner också den tidigare problematiken med att de 

grupper som bedömdes positivt inte var de som levererade ett bra resultat och menar att problemet 

delvis kvarstår i och med att inget bedömningsområde behandlar hur väl grupperna arbetar med den 

faktiska produktutvecklingen. 

Majoriteten av sektionscheferna genomför rutinen även inom sin egen sektion, utöver de 

avdelningsgemensamma tillfällena. På denna nivå kan rutinen i vissa fall ta andra former. 

Sektionschef 3 tar exempelvis med medarbetare även utanför sektionsledningsgruppen som en del i 

bedömningsgruppen. Dessa får då chansen att se och lära av andra grupper och dela med sig av sina 

tankar, vilket chefen beskriver skapa en väldigt bra diskussion (Sektionschef 3). 

4.5.5. Daglig styrning 

Daglig styrning är Scanias benämning för planeringsmöten som görs dagligen på grupp-, sektions- 

och avdelningsnivå. Det är ett kortare möte som syftar till att hålla koll på gruppens åtaganden i form 

av till exempel kommande leveranser, eventuella avvikelser och eskaleringar av projekt. Syftet är att på 

samtliga nivåer se till att arbetet fortgår som det ska och för att möjliggöra agerande på avvikelser i tid. 

En viktig komponent i det hela är att det sker vid en tavla där en tidslinje visualiseras och där 

klisterlappar i olika färger symboliserar olika typer av händelser. Varje deltagare berättar också om hur 

de ligger till ifråga om sina arbetsuppgifter utgående från frasen ”klart bakåt, ok framåt”. Mötena kan 

ta olika form under veckans olika dagar. Exempelvis görs det hos en del grupper under måndagen en 

genomgång av KPIer angående leveranser för föregående vecka. Särskilda områden kan också lyftas 

inför möten som är inplanerade under dagen eller morgondagen. (Observation 5) 

4.5.6. Budget 

Ekonomifunktionen inom Scania är decentraliserad och hos varje avdelning finns en controller som 

rapporterar till FoU:s centrala ekonomiavdelning, som i sin tur rapporterar till koncernens 

övergripande ekonomiavdelning. En avdelningscontroller har som uppgift att hålla ihop avdelningens 

ekonomi och arbetar bland annat med internredovisning och budgetuppföljning. Avdelningsbudgeten 

berör exempelvis löne-, IT- och investeringskostnader men också kostnader inom projekt, så som 

kostnader för prototyper och provningar, som kan härledas till den specifika avdelningen. Dessa 

budgetar sätts på årsbasis. (Stabsmedlem 5) 
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Eftersom större delen av verksamheten inom FoU sker i projektform så sätts också enskilda budgetar 

för varje projekt. Till skillnad från en avdelningsbudget så sträcker sig dessa över hela projektens 

livslängd och följs upp av särskilda projektcontrollers. Resurser allokeras till enskilda projekt i syfte att 

skapa kostnadskontroll men också för att kunna räkna på det business case som varje projekt utgörs 

av. Eftersom resurser allokeras till specifika projekt går det också att följa hur stor del av den 

tillgängliga tiden som fördelas till grön-, gul- respektive rödpilsprojekt, vilket kan mätas i form av 

avdelningens timfördelning. Projektportföljen hos Scania kategoriseras in i så kallade hinkar för att 

samla sammanhörande projekt under samma övergripande namn. Hinkarna är till för att skapa en 

förenklad och tydlig bild kring fördelningen av projekt på en högre nivå. På högsta nivå allokeras 

finansieringen utefter dessa hinkar, och inte utefter specifika projekt. (Stabsmedlem 5) 

Det faktum att budgetering sker både inom avdelningar och projekt kan skapa dubbla budskap i vissa 

fall. En del av problematiken är att avdelningsbudgeten är årsbaserad till skillnad från 

projektbudgeten. Detta kan medföra att en av budgetarna överskrids även om den andra inte gör det. 

På projektnivå blir det mindre känsligt när i tiden en kostnad uppstår, eftersom fokus är på projektets 

totala utfall. För avdelningsbudgeten kan flyttade kostnader bli ett problem eftersom outnyttjade 

resurser riskerar att frysa inne om de inte nyttjas innan perioden är slut. Ytterligare en aspekt är att 

hålla koll på vad som är förflyttade kostnader och vad som är faktiska avvikelser. Så fort avvikelser 

uppstår måste detta flaggas för att utreda om det kan skjutas till mer resurser. (Stabsmedlem 5) 

De senaste åren har det inom Scanias FoU skett en övergång från kostnadsprognoser till mer styrande 

budgetar (Sektionschef 2; 3; 4; 6). Sektionschef 2 menar att kostnadsuppskattning är något som inte 

fungerar som det borde och därmed skapar friktion. Nedslag sker löpande i projekten som kan ge 

upphov till omallokeringar av budgetar, vilket kan påverka projektens fokus för det fortsatta arbetet 

(Sektionschef 2). Sektionschef 3 nämner också detta och menar att budgeteringen på så vis skapar 

lösa förutsättningar, där ovissheten i vissa fall ger upphov till ett ”gasa/bromsa”-beteende. 

Sektionschef 3, 4 och 7 menar att budgetprocessen är otydlig och att detta har stor påverkan på 

arbetet ute i sektionerna. Budgetarbetet är också något som enligt två sektionschefer kräver onödiga 

resurser genom att tid måste läggas på exempelvis loggning av tid (Sektionschef 2; 3). 

Tre av sektionscheferna nämner inte att budgeteringen skulle ha någon särskild påverkan på det 

arbete som bedrivs. Istället menar de att det främst påverkar val av vilka projekt som ska genomföras. 

(Sektionschef 1; 5; 6) Sektionschef 6 framhåller dock att det säkerligen kommer att påverka mer 

framöver, med hänsyn till den övergång som just nu sker. Sektionschef 5 framhåller vidare att det 

idag är en bristande kvalitet på ekonomiprognostiseringen till följd av otydligheter i hur den ska 

användas, vilket också begränsar dess användbarhet i syfte att styra organisationen. 

Bland objektledarna upplevs inte budgetarbetet vara något som nämnvärt påverkar deras arbete. 

Objektledare 3 anser sig inte arbeta särskilt mycket med budget och ser inte heller några problem i 

arbetet. Objektledare 6 beskriver vissa otydligheter i gränssnittet mellan grupp- och projektbudget, 

men att det inte påverkar arbetet direkt eftersom objektledarna inte har en roll i gruppbudgeten. 

Objektledare 2, 6 och 7 nämner att det trots allt finns en bra dialog med gruppcheferna rörande 

arbetet med de båda budgeterna och att avstämningar görs gemensamt om exempelvis belopp som 

avsätts. 
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4.6. KULTUR 

Kulturen beskrivs av samtliga intervjuade i positiva ordalag, av sektionscheferna såväl som 

objektledarna. Flertalet av dem nämner explicit den så kallade Scaniakulturen som något som finns 

starkt förankrat i organisationen.  

”Det är väldigt starkt hos oss att det vi gör ska gynna kunden. Det är inte bara en floskel, utan 

vi försöker alltid tänka på det. Vad är det som bygger våran lönsamhet? Jo, det är ju kundens 

lönsamhet, så vi försöker alltid i någon mån tänka kundvärde.” (Sektionschef 2) 

Kulturen beskrivs av flera av cheferna som väldigt öppen. Sektionschef 3 kallar kulturen prestigelös 

och menar att de har arbetat mycket för att skapa en lagkänsla inom sektionen, där det finns ett 

positivt samarbetsklimat för att hjälpa varandra över gruppgränserna. En annan chef beskriver en 

lättsamhet i kulturen och vikten av att ha kul i arbetet (Sektionschef 5). Samma chef beskriver även att 

det är högt i tak och att de tar diskussioner vilket också stöds av Sektionschef 2. Även alla 

objektledare uppvisar en stor enighet här, där öppenhet, prestigelöshet, positivt klimat samt högt i tak 

alla återkommer flera gånger.  

Av vissa av cheferna lyfts ett tydligare fokus i kulturen mot arbetet och uppgifterna. Sektionschef 2 

lägger stor vikt vid organisationens fokus på leveranser och en hög leveransprecision. Arbetssättet på 

sektionen har formats omkring detta, vilket sektionschefen menar gör att det kan vara svårare att styra 

arbetet i kvalitetsavseenden. Objektledare 1 uttrycker liknande tankar och beskriver det som att 

kulturen förändrats till att uppvisa en kortsiktighet och fokusera mycket på att klara de krav som finns 

inom det närmsta året. Den omvända situationen beskrivs gälla hos Sektionschef 5. Där beskrivs 

kulturen som starkt produktorienterad där ledningens roll främst är att förstärka delarna som berör 

exempelvis leveransprecision. Detta upplevs som en stor fördel jämfört med att leveranserna 

prioriteras av organisationen men produkten inte får samma uppmärksamhet (Sektionschef 5) 

Det finns en enighet om att kulturen positivt inverkar i det dagliga arbetet. Sektionschef 6 lyfter 

kulturen som en viktig orsak till att anställda tycker att det är roligt att gå till jobbet och till att 

sjukskrivningarna är på en låg nivå trots en väldigt hög arbetsbelastning. Sektionschef 5 menar att 

kulturen har en större effekt än många kanske tror, och Sektionschef 1 beskriver det som att den 

ständigt ligger i bakgrunden och påverkar sättet att tänka och agera. Kulturen beskrivs som något som 

inte framstår som speciellt för de som är inne i organisationen men som blir väldigt påtaglig för folk 

som kommer utifrån: 

”Många säger att det nästan är lite sekt […] nästan lite osannolikt när man får perspektiv på 

det, hur etablerat det här är.” (Sektionschef 1) 

Vid frågan om vilka värderingar som finns inom sektionera sammanfaller svaren i flera fall med de 

principer som finns som en del i Scaniahuset. Kunden först beskrivs som en självklarhet, och respekt för 

individen framhålls som något som präglar arbetet. Även rätt från mig nämns, både som en värdering 

och i samband med de faktorer som är kritiska för att prestera. (Sektionschef 1; 4; 5) Scaniahusets roll 

i organisationen beskrivs dock till viss del olika av sektionscheferna. Sektionschef 4 menar att huset är 

starkt förankrat i organisationen och att den präglar arbetet som utförs och det ledarskap som 

används. Flera av sektionscheferna väljer dock att tona ner husets aktiva roll och beskriver det som 

att de skulle behöva arbeta mer frekvent med att lyfta huset och diskutera det för att dras det till 

minnet (Sektionschef 2; 3; 6). Andra delar uppfattningen om att de sällan talar om huset, men att det 

detta till trots sitter starkt befäst hos de anställda. Det går också i linje med att Stabsmedlem 3 
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beskriver det som att Scaniahuset sitter i väggarna. Objektledarna uttrycker sig aningen mer försiktigt 

i frågan. De flesta uttrycker liknande uppfattningar om att det är något som sällan talas om men som 

ändå finns befäst i organisationen. Objektledare 1 och 3 framhåller dock en större tveksamhet om 

husets roll idag och menar att det kanske felaktigt tas för givet att det fortfarande är befäst. 

Enskilda värderingar i Scaniahuset förefaller i vissa fall kunna få oönskade effekter. Vid deltagande på 

rutinen Gå & Se ute hos en grupp uttryckte den bedömde gruppchefen en tendens hos medarbetarna 

att låta bli att försöka lösa ett problem om de upplevde att felet uppstod hos en annan gruppering. 

Gruppchefen refererar då till värderingen rätt från mig. (Observation 3) På liknande sätt beskriver 

Sektionschef 7 en aspekt av kulturen hos provande grupper som präglas av att projekten inte känns 

av och behovet av leveranser i tid inte fullt ut förstås. Samtidigt menar dock chefen att det är en 

ofrånkomlig följd av att det är väldigt analytiska personligheter som är starkt detaljfokuserade, något 

som krävs inom området.  

4.7. INNOVATION 

På frågan om vad innovation innebär inom verksamheten så svarar Sektionschef 2, 3, 4, 6 och 7 att 

innovation bör uppkomma kring definierade behov och att resultatet ska vara realiserbart för Scania 

genom att skapa värde för kunden. Sektionschef 5 menar att innovation inte nödvändigtvis uppstår 

från ett blankt papper, utan att den bästa innovationen i Scanias fall uppkommer ur tydliga och 

begränsade problem. Sektionschef 1 och 4 framhåller det är en naturlig del av arbetet och att det ingår 

i arbetsuppgiften. 

”Man ska ju tänka på att vi har betalt för att komma på saker, det är ju det vi är här för” 

(Sektionschef 1) 

Sektionschef 2 anser att behovet av innovation är stort men att alla inte behöver vara superinnovativa 

i sitt arbete. Innovativt tänkande ska inte på något sätt hindras, men alla har inte det som en given del 

i sitt uppdrag (Sektionschef 2). Även Sektionschef 1 är av denna åsikt och säger att det ingår i de mer 

seniora medarbetarnas roll att tänka mer fritt och se saker ur nya perspektiv. Tanken är sedan att de 

ska coacha de juniora medarbetarna, som är de som har de bästa förutsättningarna att tänka utanför 

ramarna (Sektionschef 1). Varken Sektionschef 1 eller 2 använder sig av särskilda mekanismer för att 

stimulera innovation i verksamheten, utan menar att det finns där ändå som en del av arbetet. 

Sektionschef 3 har vid tillfällen satt ihop tvärfunktionella grupper för att ta sig an problem inom vissa 

strategiska områden. De får då fritt försöka lösa problemen, vilket har kunnat genererat nya 

infallsvinklar och viktig input (Sektionschef 3). Även Sektionschef 6 har vid särskilda tillfällen format 

blandade grupper som fått begränsad tid på sig att lösa givna problem. Detta är något som visat sig 

uppskattat av medarbetarna, som genom detta tillåts att jobba utanför sina vanliga ramar, och 

dessutom har det givit lyckade resultat (Sektionschef 6). 

Arenor för innovation är något som Sektionschef 4 lyfter fram som viktigt. Hen menar att 

innovationen säkert finns där, bara att förutsättningarna för att ta till vara på den för att kunna 

realisera den måste skapas. Även om det enligt samma sektionschef nödvändigtvis inte behöver 

handla om att avsätta tid särskilt för detta, så jobbar de bland annat med innovationsdagar. Där kan 

medarbetarna lyfta problem som de tillsammans kan arbeta för att lösa med hjälp av särskilda 

metoder som syftar till tänkande utanför befintliga ramar. (Sektionschef 4) Just innovationsdagar är 

något som nämns som positivt av Objektledare 2 som menar att de ger bra möjligheter för att lyfta 

idéer. Objektledare 1 nämner också innovationsdagar, men är av en annan åsikt gällande dessa. Det 
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beskrivs istället som ett dåligt tecken om det finns ett behov att flytta folk från sin normala miljö för 

att de ska tänka innovativt (Objektledare 1). 

Patent är något som nämns av flertalet av de intervjuade vid frågor om innovation (Sektionschef 1; 2; 

6; 7; Objektledare 7). Sektionschef 1 nämner den ersättning som utgår till medarbetare som söker 

patent för sina uppfinningar, se 4.3.7 Personal & kompetens. Sektionschef 2 säger att de inom sektionen 

uppmuntrar uppfinningar och vidare patentansökningar samt att de patentansökningar som görs 

uppmärksammas vid sektionsmöten. Dock nämner samma chef att mängden patentansökningar 

skiljer sig väldigt mycket mellan medarbetare. Sektionschef 6 och 7 nämner att det är lätt att tänka 

patent när det kommer till innovation, men att det finns annat som kan skapa värde och därmed 

också ses som innovativt. 

Flera av sektionscheferna nämner att innovation också kan handla om exempelvis nya arbetssätt och 

processer. Fem av sektionscheferna menar att de ofta omvärderar och ifrågasätter de processer och 

rutiner som finns etablerade (Sektionschef 1; 4; 5; 6; 7). Sektionschef 3 menar att detta varierar 

mycket grupperna emellan. En sektionschef lyfter också innovation i fråga om nya arbetssätt men 

menar att alla inte behöver arbeta med det och att det är svårt att föra tillbaka förbättringsarbete in i 

processen, något som i dagsläget inte sker på ett strukturerat sätt (Sektionschef 2). 

Även bland objektledarna finns en medvetenhet kring att innovation är ett måste för Scania 

(Objektledare 1) och att det är det som skapar långsiktig lönsamhet (Objektledare 6). Dock ger de 

olika svar på hur väl innovationsarbetet fungerar inom organisationen. Objektledare 7 tycker att de är 

måna om att låta medarbetarna blomstra med idéer och framhåller att det finns en öppen inställning 

och att det är okej att göra fel. Objektledare 3 menar att idéer oftast förblir just idéer och att det 

därmed finns en lucka mellan behov och vad som faktiskt görs i dagsläget.  

En majoritet av objektledarna menar att det är ett stort fokus på projekten och dess leveranser inom 

organisationen, vilket begränsar utrymmet för att arbeta innovativt (Objektledare 1; 3; 4; 5; 7). Tre av 

objektledarna nämner att det skulle behöva avsättas mer tid för just detta (Objektledare 2; 4; 5). 

Objektledare 1 stämmer in i detta och menar att det läggs alldeles för lite tid för att säkra strategiskt 

och långsiktigt innovativt arbete. Samma objektledare berättar om hur en av de ungefär tjugo 

medarbetarna på dennes grupp fått ett par procent av sin arbetstid under år 2017 avsatt för att arbeta 

med förutveckling och kommenterar att den tiden försvinner så pass snabbt att den lika gärna kan 

utelämnas helt (Objektledare 1). 

Objektledare 6 menar att utrymmet för arbete utanför projekten skiljer sig mycket från grupp till 

grupp och att pressen har blivit högre på att redovisa var timmar läggs. Här borde ett högre mandat 

finnas på gruppnivå för att möjliggöra arbete med idéer som ligger utanför befintliga projekt. 

(Objektledare 6) Sektionschef 5 uttrycker likartade tankar och menar att resurserna inom gruppen är 

avsatta till projekten och att det därför är svårt att sätta igång arbete med andra idéer.  

Objektledare 4 nämner att innovation för dennes grupp handlar mestadels om metodutveckling för 

att de ska kunna få ut det mesta av sin kapacitet. Ytterligare två objektledare nämner 

verksamhetsförbättringar gällande metoder och arbetssätt som något man aktivt arbetar med 

(Objektledare 2; 5). Objektledare 1 framhåller att lessons learned endast görs när något gått fel under 

arbetets gång och att nya arbetssätt ofta är tröga att införa i större utsträckning.  
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5. ANALYS 
I följande kapitel genomförs en analys av den studerade organisationen där 

empirin ställs mot de olika teorier som har presenterats i referensramen. 

Analysen följer den undersökningsmodell som har beskrivits och är uppdelad 

i fyra avsnitt.  

Inledningsvis analyseras vilka styrmedel som förekommer i organisationen 

och hur dessa inverkar på organisationens innovativa förmåga ur ett 

innovationsledningsperspektiv. I det andra avsnittet behandlas 

prestationsmätning närmare med fokus på de syften som eftersträvas med 

denna och den faktiska utformningen av mätningen. Därefter görs en 

nedbrytning av organisationens strategier, där samband mellan dessa 

identifieras. Slutligen analyseras hur styrmedlen i verksamhetsstyrningen 

samspelar för att uppfylla verksamhetens strategier. 
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5.1. STYRMEDEL OCH DERAS INNOVATIONSPÅVERKAN 

I följande avsnitt identifieras och klassificeras olika styrmedel som har studerats hos fallföretaget. Avsnittet är uppdelat 

efter de styrverktyg som Malmi & Brown (2008) har definierat i sitt styrpaket och under respektive rubrik behandlas 

olika delar ur empirin som relaterar till styrverktyget. Vidare ställs de organisatoriska aspekterna mot teori gällande 

innovation och analys görs av hur styrmedlen bidrar till eller motarbetar denna.  

5.1.1. Kulturstyrning 

I avsnitt 4.6 Kultur framkommer det att kulturen uppfattas som väldigt bra av de intervjuade 

personerna, och dessutom uppfattas ha en positiv inverkan i arbetet. Sektionschef 2 resonerar att 

kulturens starka fokus på kunden alltid styr tankesättet mot kundvärde, vilket antyder att kulturen 

fyller en viktig roll som styrmedel. Detta speglar också definitionen av innovation som betonar vikten 

av att idéer ska nå framgång eller skapa ett kundvärde. Adams et al. (2006) beskriver att kulturen 

stödjer innovation när organisationen har en delad vision och det bör i detta avseende finnas goda 

förutsättningar att vara innovativa. 

Scaniahuset samlar värderingar som organisationsledningen anser är viktiga för att leda verksamheten 

i rätt riktning. Genom sättet som huset förekommer på många strategidokument tycks det utgöra ett 

verktyg för att medvetet sprida värderingarna i organisationen. I detta avseende tycks huset användas i 

linje med Simons (1995) värderingssystem, för att systematiskt förstärka dessa värderingar hos de 

anställda. Samtidigt uttrycker en majoritet av de intervjuade att de inte upplever att huset aktivt talas 

om i organisationen, möjligtvis med undantag för under introduktionen för nyanställda. Trots detta 

anser de flesta att huset är befäst i organisationen, vilket också kan ses i hur flera av värderingarna 

refereras till ordagrant, utan att Scaniahuset nämnts tidigare under intervjun. I det avseendet används 

värderingarna mer i enighet med Flamholtz et al. (1985), där socialisering befäster värderingarna utan 

att ledningen behöver arbeta aktivt med det.  

Under 4.3.7 Personal & kompetens lyftes uttrycket ”älska avvikelser” i samband med att motivation 

diskuterades. Uttrycket innebär att misstag och fel alltid lyfts för en konstruktiv diskussion vilket är 

önskvärt för att organisationen ska lära sig och utvecklas. Trots att uttrycket saknas i Scaniahuset är 

detta en tydlig värdering som förefaller finnas befäst i organisationen och i högsta grad syftar till att 

medarbetarna ska arbeta för organisationens bästa, så som Simons (1995) beskriver syftet med sitt 

värderingssystem. Värderingen visar på att det finns en acceptans för misstag vilket är en av 

aspekterna som Adams et al. (2006) menar är viktiga för att skapa en innovativ kultur. Ytterligare 

värderingar som inte finns som en del i Scaniahuset förefaller också delas av organisationen. 

Öppenhet och prestigelöshet återkommer ofta som beskrivningar av kulturen och dessa värderingar 

går även att ana i andra aspekter av organisationen. Öppna kontorslandskap och den gemensamma 

årsbonus som används förmedlar båda en bild av gemenskap och att alla är likvärdiga på företaget. 

Trots att flera värderingar som delas i organisationen förefaller stödja innovation finns inte 

innovation självt som en värdering. Oke (2007) betonar att det är viktigt att det finns en kultur som 

motiverar medarbetarna att vara innovativa, men kulturen i den studerade organisationen gör inte 

detta explicit. Sektionschef 7 berättar att medarbetarna kan ansöka om att få jobba med nya idéer på 

sektionen och att detta sänder signaler om att detta uppmuntras, men menar också att tiden sällan 

finns tillgänglig. När innovation diskuteras av Sektionschef 1 och 2 nämns det att inte alla behöver 

vara innovativa. Om samma tankar kommuniceras ut i organisationen kan det ge medarbetarna 

intryck av att innovation inte uppmuntras, även om det inte är den avsedda innebörden.  
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Det öppna kontorslandskapet och den stora spridningen av Scaniahuset i organisationens lokaler, 

vilka båda nämnts ovan, är exempel på fysiska aspekter av kulturen som Malmi & Brown (2008) 

benämner som symboler. Placeringen av Scaniahuset på de strategiska dokumenten förefaller vara ett 

medvetet val för att kommunicera värderingarnas fortsatta relevans för arbetet. Det är dock svårare 

att uttala sig om graden av medvetenhet i sättet på vilket kontorslandskapet utformats.  

I avsnitt 4.3.5 Samarbeten redogjordes för det samarbetsklimat som existerar inom avdelningen. Trots 

att det beskrivs som överlag välfungerande framgår det från exempelvis Sektionschef 3 att det inte är 

något som sker helt naturligt. Objektledare 5 går så långt som att påstå att samarbeten främst sker på 

chefsnivå. Gränserna mellan sektioner och grupper är därmed starka och det kan i enighet med Malmi 

& Brown (2008) finnas tydliga förutsättningar för att klaner kan uppstå. Kulturen beskrivs i vissa 

avseenden väldigt enhetligt av de intervjuade, men som exemplifierades av den stora skillnaden i syn 

på leveransfokus mellan Sektionschef 2 och 5 så förefaller vissa värderingar kunna vara helt motsatta 

mellan olika sektioner. När samarbeten på avdelningen diskuterades nämndes också olika synsätt 

mellan egenskaps- och konstruktionsgrupper som kunde påverka samarbetet. Malmi & Brown (2008) 

beskriver att samhörighet i form av gemensam profession kan leda till att klaner med sina egna 

värderingar uppstår, vilket på Scania ännu tydligare stärks av att de i detta fall är uppdelade på olika 

organisatoriska avdelningar. Denna uppdelning följer oundvikligen av sättet som 

organisationsstrukturen utformats på och av att verksamheten dessutom är linjetung, så som 

diskuterades under 4.3.3 Struktur, men det tycks skapa förutsättningar för att samma värderingar inte 

alltid delas av hela avdelningen. 

5.1.2. Planering 

Från intervjuer med sektionscheferna nämns strategisk plan ofta som en viktig del i det strategiska 

arbetet och då oftast i samband med verksamhetsutveckling. Inom FoU-funktionen utgörs den 

strategiska planen av en nedbrytning av koncernens långsiktiga strategier och mål på avdelnings-, 

sektions- och gruppnivå, där samtliga nivåer ryms inom den studerade organisationen. Det som är 

gemensamt är att de innehåller önskvärt läge, strategier samt fokusområden för det aktuella året, men 

de skiljer sig på så vis att de är anpassade efter respektive grupperings verksamhet. Implementeringen 

av den strategiska planen sker i störst utsträckning via de förbättringsarbeten som planeras in utifrån 

det aktuella årets fokusområden.  

Bilden av strategiarbetets förankring på alla nivåer delas dock inte av alla, där strategiskt plan endast 

nämns av två objektledare som båda menar att den inte har en tydlig inverkan på verksamheten. 

Således är strategisk plan främst på ledningsnivå det Malmi & Brown (2008) benämner som långsiktig 

planering i form av långsiktiga mål och strategier men också aktivitetsplanering för det närmsta året i 

form av de förbättringsarbeten som introduceras. Även om medarbetarna berörs av eventuella 

förbättringsarbeten tycks det inte framgå tydligt att dessa är sprungna ur den strategiska planen. 

Därmed förloras den önskan, som några av sektionscheferna uppger, om att kommunicera ut och 

skapa transparens kring de strategier och mål som finns för verksamheten. På så vis saknas 

kopplingar mellan aktiviteter och deras större sammanhang och den engagerande effekt som Malmi & 

Brown (2008) menar att planeringen kan ha går förlorad.  

Scanias Technology Road Map, som presenteras i 4.4.2 Produkt- och teknikstrategier, innehåller FoU-

avdelningens långsiktiga strategier och mål för produkt- och teknikutveckling. Strategier som på detta 

sätt sätter riktningen för en organisations innovationsansträngningar benämns som 

innovationsstrategier inom litteraturen (Oke, 2007; Thuriaux-Alemán, et al., 2013; Adams, et al., 2006), 

där Oke (2007) framhåller hur ledningen måste kommunicera dessa och visa att innovation spelar en 
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viktig roll inom organisationen. Dessa strategier har också en tydlig koppling till det som av Malmi & 

Brown (2008) klassas som långsiktig planering, eftersom de sträcker sig långt mer än ett år framåt i 

tiden, och ligger till grund för vilka gulpils- och forskningsprojekt som startas. Gulpilsprojekten 

saknar dock krav gällande tidsplaner till skillnad från grönpilsprojekt som grundas ur en så kallad grön 

konfigurering. Konfigureringen innehåller dels mål för produktspecifikationer men också tidplaner 

och milstolpar för projektets olika faser och visar på att aktivitets- och långsiktig planering finns på 

plats redan från projektstart.  

Technology Road Map bygger på områden som anses viktiga för Scanias fortsatta affär och det finns en 

tydlig koppling mellan de projekt som startas och externa faktorer, så som kundkrav, kvalitetsfel eller 

legala faktorer. Det finns därmed tydliga exempel att den långsiktiga planeringen på avdelningen 

grundas i externt inhämtad information, så kallad business intelligence (Thuriaux-Alemán, et al., 2013) 

eller market intelligence (Hidalgo & Albors, 2008). Denna typ av information behöver inte enbart handla 

om kunddata utan också nya teknologier. Gulpilsprojekten drivs ofta tillsammans med externa parter 

och på så vis drar Scania nytta av kompetens som inte finns internt inom företaget.  

Daglig styrning är det verktyg som visualiserar planeringen inom närtid på avdelningsnivå ned till 

individnivå. Förutom aktivitetsplanering fyller de dagliga mötena ytterligare funktion genom att bland 

annat uppskatta arbetsmängd, skapa en överblick av större grupperingar inom organisationen samt ge 

utrymme för koordinering och kommunikation. Detta stämmer bra överens med det Malmi & Brown 

(2008) framhåller som viktigt för att öka chansen för kommunicerade planer och mål att faktiskt 

uppnås. En stor majoritet av de intervjuade organisationsmedlemmarna uttrycker vikten av en 

ordentlig planering och Sektionschef 5 framhåller daglig styrning som ett bra system för att hålla koll 

på detta. Att planering och daglig styrning utgör två av bedömningsområdena i Sjökortet visar på att 

ledningsgruppen efterfrågar ett strukturerat och väl fungerande planeringssystem. Förväntningarna 

inom bedömningsområdena är vidare väldigt ingående och konkreta. Exempelvis ställs krav på att 

leveranser har brutits ned och visualiseras, vilket visar på vilken detaljnivå bedömningen sker.  

5.1.3. Cybernetisk styrning 

Budgetar och uppföljning av dessa är något som blivit mer påtagligt i organisationen de senaste åren, 

där en övergång från prognoser till budgetar har skett. Genom fördelningen av projekt i portföljen till 

olika hinkar som tilldelas resurser uppfyller budgetarbetet ett tydligt resursallokerande syfte så som 

det nämns av Malmi och Brown (2008). Detta påverkar därmed valet av vilka projekt som väljs att gå 

vidare med och utgör därmed även en del av vad som inom innovationslitteraturen benämns som 

portföljstyrning  (Adams, et al., 2006; Hidalgo & Albors, 2008; Oke, 2007; Tidd & Thuriaux-Alemán, 

2016). Bland sektionscheferna lyfts att budgetprocessen och kostnadsuppskattningen inte fungerar 

tillfredsställande samt att budgetarbetet kräver onödiga resurser på flera nivåer. Gällande själva 

verksamheten tycks det dock finnas en enighet om att budgeten inte påverkar arbetet nämnvärt, utan 

främst styr val och prioritering av vilka projekt som ska genomföras. Trots att budget sätts för både 

linjen och projekten, tycks eventuella friktioner kunna överbryggas via samarbete och dialog mellan 

de inblandade. Malmi & Brown (2008) anser att budget är ett styrverktyg när den används för att mäta 

planerad mot faktisk prestation. Trots att kostnader tydligt bokförs förefaller det dock, med avseende 

på den begränsade påverkan budgeten utgör, inte tydligt följas upp mot plan och genomföras insatser 

under projektens gång. Vad detta antyder är att budgeten har en väldigt begränsad roll som styrmedel 

i den studerade organisationen. 

De mätetal som finns på avdelningsnivå följs på kvartalsbasis av ledningsgruppen, och mer närgående 

i de olika utskotten. Det har inte förkommit några tecken på att dessa mätetal studeras regelbundet av 
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övriga medarbetare inom avdelningen. Endast när utskotten initierar förbättringsarbeten utefter 

resultaten så involveras berörda delar av organisationen indirekt i agerandet på dessa mätetal. Nivån 

på mätetalen och den begränsade användningen visar att det finns brister i kopplingarna till 

underliggande beteenden och ansvar samt att medarbetarna själva inte agerar på dem, vilket Malmi & 

Brown (2008) framhåller som viktigt för att mätetalen ska utgöra styrverktyg. Å andra sidan har 

utskotten ansvaret för sina mätetal och därmed ansvaret att föreslå och initiera förbättringsarbeten. 

Sammantaget fyller mätetalen syftet att ge cheferna en överblick, om än reaktiv, över verksamheten 

och tillåter dem att agera på avvikelser, vilket är det första Malmi & Brown (2008) framhåller som den 

cybernetiska styrningens syfte.  

Under intervjuer med både sektionschefer och objektledare framkommer det att 

mätetalsanvändningen på lägre nivåer, som presenteras i 4.5.3 Mätetal inom sektionerna, huvudsakligen 

syftar till att följa upp leveranser och avvikelser i syfte att stödja planeringen. Detta sker främst genom 

verktyget Forecast, där mätetalen visar exempelvis avklarade, missade, omplanerade och kommande 

leveranser, och Super Scorecard, som är mer resultatbaserat och visar exempelvis leveransprecision. 

Vad som kännetecknar mätetalen på denna nivån är att de är icke-finansiella. Att dessa mätetal går att 

utläsa ned till individnivå, och dessutom av samtliga medarbetare, gör att de uppfyller Malmi & 

Browns (2008) krav om tydliga kopplingar till underliggande beteenden och ansvar för att utgöra 

kunna utgöra ett styrverktyg som medarbetare själva kan agera på. Det fokus som mätetalen har visar 

åter på hur viktigt planering är inom verksamheten. 

Gå & Se kan i grunden ses som ett feedbacksystem där återkoppling gällande arbetssätt ges utifrån 

Sjökortet, som innehåller icke-finansiella kriterier för önskade beteenden och tillvägagångsätt. 

Kriterierna är konkreta och kan i de flesta fall tolkas entydigt. Dock genomförs inte bedömningen 

kriterium för kriterium utan snarare genom en helhetsbedömning för vart och ett av de olika 

områdena. Detta riskerar skapa en ovisshet kring vad som faktiskt bedöms, vilket kan göra det 

svårmotiverat för medarbetarna att agera utefter kriterierna på eget initiativ. Kriterierna ligger dock 

fortfarande till grund för bedömningen och finns tillgängliga för samtliga medarbetarna, vilket gör att 

det finns en fingervisning av vad som förväntas. Att bedömningen är av konstruktiv karaktär och att 

erfarenheter delas mellan cheferna visar på den direkt styrande effekt som rutinen har, snarare än att 

bara överlämna ett resultat.  

5.1.4. Belöningar och bonus 

Under 4.3.7 Personal & kompetens framkom det att Scania under en tid har befunnit sig i ett 

besparingsklimat där möjligheterna till att genomföra aktiviteter och premiera prestationer via 

lönekuvertet är små. Det beskrivs av flera av sektionscheferna att de är dåliga på att fira framgångar, 

vilket relaterar till Malmi & Browns (2008) belöningar och bonusar som syftar till att skapa kongruens 

mellan individers agerande och organisationens mål. Den årsbonus som finns är inte individanpassad 

mer än till närvaro under året och kan därmed inte anses vara ett styrmedel som uppnår detta. Detta 

eftersom bonusen baseras på hela företagets resultat, vilket enskilda medarbetare har en ytterst 

begränsad påverkan på. Inom FoU kommer medarbetarnas prestation dessutom främst påverka 

resultatet många år in i framtiden, vilket ytterligare begränsar kopplingen mellan individuellt agerande 

och den bonus som erhålls för året. Sektionschef 3 anser i linje med detta att användandet av 

belöningar för att skapa motivation är svårt eftersom resultaten ofta följer väldigt långt efter det 

faktiska agerandet i FoU-verksamheten. Detta resonemang ignorerar dock möjligheten att utvärdera 

prestationer utifrån annat än slutgiltigt resultat. 
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Den ersättning som finns för patentansökningar har en tydligare kongruens mellan individens och 

organisationens framgång. Därför kan dessa ersättningar, i kontrast till årsbonusen, ses som ett 

styrmedel enligt Malmi & Browns (2008) definition. De uppfyller också behovet av belöningar som 

uppmuntrar innovation som Oke (2007) nämner. Det har framkommit att mängden 

patentansökningar varierar mycket mellan medarbetare vilket skulle kunna förklaras med att de har 

olika grad av kreativitet men också att alla inte motiveras av monetära ersättningar. Det kan vidare 

vara ett problem att enbart teknisk innovation kopplas till monetära belöningar, medan innovativa 

idéer gällande exempelvis arbetssätt, så kallad organisatorisk innovation (Armbruster, et al., 2008), 

inte belönas. 

En majoritet av sektionscheferna uttryckte att motivation inte aktivt underbyggdes utan kommer 

naturligt från arbetet. Sektionschef 2 beskriver det som att motivation uppstår genom att varje individ 

ska ges rätt utmaning, och ett liknande resonemang görs av Sektionschef 4 gällande 

kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Malmi & Brown (2008) betonar att belöningen inte 

behöver vara ekonomiska incitament, utan kan handla om att det finns ett egenvärde i att uppfylla 

organisationens mål. En lyckad matchning av utmanande och stimulerande uppgifter till varje individ 

skulle därmed tydligt uppfylla detta. De utvecklingssamtal som hålls en gång om året ska uppfylla ett 

motsvarande syfte genom att säkerställa att varje medarbetare känner att den utvecklas genom sitt 

arbete. Viss försiktighet förefaller dock finnas gällande huruvida den här typen av utmaningsbaserade 

belöningar verkligen tillämpas. Flera objektledare uttryckte att kompetensutveckling främst sker på 

eget initiativ, vilket antyder att chefernas arbete med att säkerställa att varje individ fortsätter utvecklas 

är begränsat. Särskilt motsägande är att Objektledare 1 menar att individer tenderar att hållas kvar i 

roller eftersom chefer är rädda att förlora kompetens. 

5.1.5. Administrativ styrning 

Nedan analyseras förekomsten av styrverktygen inom den administrativa styrningen samt dess 

påverkan på innovation i verksamheten. 

Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen hos den studerade organisationen förefaller vara av stor betydelse och väl 

fungerande för sättet på vilket verksamheten bedrivs. Strukturen beskrivs i 4.3.3 Struktur som 

linjetung, där projekten främst har ett koordineringsansvar medan linjen ansvarar för leveranser, 

resurser och långsiktig teknikutveckling. Ett tydligt exempel på att linjen är tongivande är att 

objektledarna, som har en delprojektledarroll och således ett projektansvar, sitter placerad ute i linjen 

och dessutom rapporterar till en gruppchef. Sektionschef 3 framhåller att linjens organisering där 

produkten och dess komponenter står i fokus är av hög vikt för att modulariseringen ska kunna 

upprätthållas.  

Följden av den aktuella strukturen är att en stor del av kommunikationen sker inom grupperna. 

Konstruktörerna levererar till objektledaren på den egna gruppen och har därmed begränsad kontakt 

med övriga delar av projekten, något som styrks av Objektledare 5 som menar att samarbeten över 

grupper sker på chefsnivå. Att kommunikationen sker inom gruppen underbygger istället ett starkt 

fokus på det aktuella produktområdet, vilket som ovan nämnts bör gynna den långsiktiga 

teknikutvecklingen. Enligt Malmi & Brown (2008) styr organisationsstrukturen hur kontakter och 

relationer sker och strukturen hos fallföretaget styr mycket väl mot det långsiktiga teknikfokus som 

eftersöks.  
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Den produktfokuserade organisationsstrukturen kan också relateras till organisationens 

innovationsförmåga. Genom att linjens struktur förblir densamma, oavsett vilka projekt som löper 

igenom, säkerställs det att medarbetare och den kompetens de besitter stannar sätt kvar över tid hos 

produktområdet i fråga. Detta tillåter grupper att bevara och utveckla kompetens mer långsiktigt. 

Denna typ av kunskapsbevarande relaterar till området Knowledge Management inom 

innovationslitteraturen. Organisationsstrukturen utgör därmed ett viktigt verktyg för tillvaratagandet 

av det som Adams et al. (2006) benämner som implicit kunskap. 

Adams et al. (2006) lyfter också att en flexibel självstyrande struktur är stödjande för innovation. 

Trots att linjeorganisationen på företaget kan ses som statisk över tid så kan det faktum att projekten 

involverar linjen utefter projektens specifika behov ses som ett tecken på det finns en flexibilitet i 

strukturen. Samtidigt har det dock framgått att strukturen försvårar exempelvis kompetensdelning, 

tvärfunktionellt samarbete och projektgenomförande, enligt diskussionen i 5.1.1 Kulturstyrning 

angående klanbildning. Även om organisationsstrukturen förenklar exempelvis fokuseringen på de 

långsiktiga innovationsstrategierna enligt ovan så kan den i dessa avseenden vara ett tveeggat svärd. 

Strukturen kan dock möjliggöra decentralisering av ansvar och beslut eftersom strukturen har en så 

tydlig koppling till olika produktområden och tillhörande kompetens. Adams et al. (2006) framhåller 

just låg centralisering som något positivt för innovation. 

Ingen strukturell uppdelning görs gällande vilka medarbetare som jobbar inom gul- respektive 

grönpilsprojekt. Dock förefaller det, med viss variation mellan sektionerna, som att gulpilsarbetet 

isoleras till en mindre skara medarbetare (se 4.3.2 Projektorganisation). Eftersom gulpilsarbetet förläggs 

till samma personer gång på gång uppnås en lägre grad av kreativitet än vad som annars hade kunnat 

uppnås, enligt Adams et al. (2006) teori om att kreativitet kan mätas i form av mängden involverade 

personer samt graden av diversitet bland dessa. Flera av de intervjuade betonar att grönpilsarbete ofta 

prioriteras högre än gulpilsarbetet. Detta innebär att de tidigare, och i vissa avseenden mer innovativa, 

delarna av produktutvecklingen hålls tillbaka och bristen på en strukturell uppdelning kan vara en 

viktig faktor till varför så blir fallet. 

Ledningsstruktur 

En stor del av de brister och tillkortakommanden som lyfts under intervjuerna förefaller beröra beslut 

och koordinering i arbetet. Sektionschef 4 nämner under 4.3.4 Beslutsfattande att tvärfunktionella beslut 

till allt högre grad lyfts på projektmöten trots att det tvärfunktionella ansvaret ligger i linjen, vilket 

tycks vara i linje med diskussionen i 4.3.3 Struktur om att det uppstått en missmatchning när projekten 

får större utrymme. Vidare lyfts de, i många fall, långa beslutsvägarna och brist på delegering av beslut. 

Särskilt intressant är att Objektledare 3 och 5 beskriver det som att besluten trots allt tas på en låg 

nivå, och till och med kan ageras på, men att besluten ändå måste presenteras uppåt för ett formellt 

godkännande. I kontrast till det upplever andra objektledare att de måste vänta in beslut för att kunna 

arbeta vidare. I Malmi & Browns (2008) styrpaket handlar ledningsstrukturen om var den formella 

auktoriteten och ansvaret ligger, vilket tycks vara oklart definierat i den studerade organisationen, eller 

åtminstone inte tydligt följs. Sektionschef 6 och 7 nämner att linjechefer inte alltid involveras när de 

behövs och framhåller att det i hög grad beror på vilken projektledare som är ansvarig. Detta kan 

antyda att problemen främst ligger i efterföljandet av befintliga processer snarare än att den 

ledningsstruktur som finns är dåligt lämpad för sammanhanget. 

Policyer och tillvägagångssätt 

Genom produktutvecklingsprocessen finns det en definierad arbetsprocess som skall följas på 

avdelningen. Processen har en hög detaljnivå och behandlar såväl beslutspunkter som tidpunkter då 
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olika funktioner ska involveras och utgör därmed riktlinjer som ska säkerställer att arbetet fortgår 

enligt det önskade arbetssättet. Detta stämmer väl överens med den del av Malmi & Browns (2008) 

administrativa styrning som behandlar formalisering av policyer och tillvägagångssätt. Som bemöts 

ovan förefaller det dock inte finnas en enhetlighet i hur och av vem beslut tas, vilket antyder att 

befintliga processer inte kommunicerar vad som är det önskvärda beteendet. Objektledare 5 menar att 

beslut kan tas på låg nivå inofficiellt vid behov, vilket skulle kunna vara ett önskvärt beteende utifrån 

ledningens perspektiv. Utan att detta formaliserats kan dock andra objektledare uppleva 

beslutsvägarna som allt för långsamma. Alternativt skulle det kunna vara ett icke-accepterat beteende 

som den definierade processen inte tydligt stoppar. Befintliga processer tycks därmed vara otillräckligt 

definierade.  

Genom att produktutvecklingsprocessen definierar hur olika funktioner utöver FoU ska involveras i 

projekten skapas tydliga organisatoriska gränssnitt, något som Hidalgo & Albors (2008) benämner 

som ett innovationsverktyg. Samarbetena med exempelvis marknadsfunktionen framhålls vidare av 

Adams et al. (2006) som en viktig del för att lyckas med introduktionen av till exempel nya 

erbjudanden till kunden, och menar att en innovation är utan värde om den inte lanseras med 

framgång. Utan en framgångsrik introducering skulle det inte ens definieras som en innovation av 

Gann & Dodgson (2010). Därför kan det konstateras att produktutvecklingsprocessen skapar 

förutsättningar för denna typ av integrering och att den över lag upplevs fungera bra för det arbete 

som ska utföras. Detta varierar dock från projekt till projekt enligt de svar som erhållits vid 

intervjuerna. Det framgår att det inom projekten kan uppstå en del friktion när det kommer till 

kommunikation och samarbete. Detta tycks ske dels mellan koncernens olika funktioner men också 

mellan grupper som har olika ansvarsområden och därmed prioriterar olika. Anledningar till detta 

som nämnts är bland annat att definierade processer inte följs eller att medvetenhet kring och hänsyn 

till andra processer inte finns. Hur väl det faktiska arbetet fungerar verkar ändå i de flesta fall bero 

mycket på de involverade individerna.  

Skapandet och användandet av konstruktionsanvisningar är ett arbetssätt vars faktiska förekomst 

verkar variera inom organisationen. Även om en av sektionscheferna ställer sig tveksam till formatet, 

så tycks det ändå finnas en samstämmig bild om att de borde användas mer och att de därmed tycks 

kunna fylla en viktig funktion. Dessa är ett sätt att bevara kunskap och information som finns internt 

inom organisationen. Om dessa sedan används på det sätt de är tänkta, så kan det liknas vid det som 

Adams et al. (2006) benämner som explicit kunskap. 

Några av sektionscheferna har delgett att de använder sig av särskilda mekanismer i syfte att stimulera 

innovation, där bland annat innovationsdagar och sammansättning av tvärfunktionella team kring 

definierade problem nämns. Användningen av dessa varierar dock och det framkommer inte några 

avdelningsgemensamma arbetssätt. I samband med denna typ av idégenerering framhåller Tidd & 

Thuriaux-Alemán (2016) att ett definierat kundbehov är viktigt att utgå ifrån. De flesta av 

sektionscheferna beskriver också hur innovation i Scanias fall bör utgå från kundbehov och att 

definierade problem ofta utgör input i denna typ av riktade innovationsåtgärder. Oke (2007) nämner 

kreativitet som en mycket viktig del av innovationsledningen, och framhåller bland annat vikten av 

bredd i arbetet. Just variationen i arbetsuppgifter är något som enligt de intervjuade verkar falla bort, 

vilket dels beror på det höga projekttrycket men säkerligen även är en följd till 

organisationsstrukturen. Därför kan den typ av mekanismer som nämndes ovan vara ett bra sätt att ta 

tillvara på idéer och involvera medarbetare inom andra områden.  
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Andra formella arbetssätt har också gått att identifiera. Daglig styrning genomförs exempelvis på alla 

grupper där läget mot plan följs upp. Genom Sjökortet och den bedömning som görs i Gå & Se 

formaliseras det tydligt hur detta ska ske mer konkret. Därmed kommunicerar ledningen tydligt att de 

önskar se ett starkt fokus på leveranser och planering, i linje med Malmi & Browns (2008) beskrivning 

att tillvägagångssätt ska kommunicera ut önskade beteenden. 

5.2. PRESTATIONSMÄTNINGENS ROLL I ORGANISATIONEN 

I följande avsnitt analyseras den prestationsmätning som genomförs i den studerade organisationen. Inledningsvis 

jämförs förutsättningarna i den aktuella organisationen med de svårigheter som tidigare forskning visat att 

prestationsmätning uppvisar inom FoU-verksamheter. Därefter analyseras det syfte som eftersträvas med mätningen i 

organisationen samt hur denna har utformats mer konkret. Avslutningsvis analyseras hur väl lämpad den aktuella 

utformningen av prestationsmätningen är för den studerade FoU-miljön. 

5.2.1. Prestationsmätning i organisationen 

Prestationsmätningen i den studerade organisationen är brett spridd och det finns en enighet om att 

den behövs för att hjälpa arbetet i rätt riktning. De svårigheter som FoU-miljön kan utgöra för 

prestationsmätning som lyfts av Kerssens-van Drongelen et al. (2000) kommer vid inget tillfälle upp 

explicit under de intervjuer som har hållits. Dock tycks flera av deras svårigheter trots allt förekomma 

i organisationen. Bland de mätetal som följs av avdelningens ledningsgrupp, se Bilaga 3, förekommer 

inga finansiella mätetal vilket är ett tecken på att det är svårt att isolera FoUs resultat, så som 

Kerssens-van Drongelen et al. nämner. Den tidsförskjutning mellan aktiviteter och resultat som 

författarna nämner kan också anas i organisationen genom resonemanget från Sektionschef 3, som 

ges i avsnitt 4.3.7 Personal & kompetens, om att belöningar är svåranvända eftersom belöningen 

kommer så långt efter den faktiska prestationen. 

Så som har diskuterats i analysen rörande cybernetiska styrmedel behandlar mätsystemen i hög grad 

leveransprecision och uppföljning av planering. Detta placerar prestationsmätningen på en väldigt 

processnära nivå, där svårigheterna som Kerssens-van Drongelen et al. tar upp dock inte har samma 

relevans. Prestationsmätningen förefaller därmed ha en mer naturlig roll än vad som uttryckts i 

tidigare forskning. 

5.2.2. Syften till prestationsmätning 

När mätetal i organisationen diskuteras framkommer ett starkt fokus mot leveransuppföljning, vilket 

lyfts av sektionschefer så väl som objektledare. Sektionschef 2 och 4 betonar båda att de främst följer 

leveranserna i det dagliga arbetet. Andra sektionschefer lyfter tydligare leveransprecisionen som följs 

upp veckovis eller de olika scorecards som finns tillgängliga i Super Scorecard. Det går att härleda 

vissa skillnader i hur sektionscheferna uppfattar prestationsmätningens påverkan i organisationen 

utifrån vilka mätverktyg de refererar till. Just sektionschef 2 och 4 är också de chefer som tydligt 

menar att de inte gör något förbättringsarbete utifrån mätetalen, medan andra sektionschefer ställer 

sig mer öppna till detta och Sektionschef 6 går så långt som att mena att mätetalen finns just för att 

driva förbättringsarbetet. 

Det framkommer ovan att de syften som eftersträvas med prestationsmätningen skiljer sig åt mellan 

de olika sektionerna. Uppföljningen av leveransläget förekommer till olika stor utsträckning hos 

samtliga sektioner, vilket tydligt uppfyller ett övervakande syfte som nämns av så väl Godener & 

Söderquist (2004) som Chiesa et al. (2009) under avsnitt 3.4.3 Syften till mätning. Uppföljningen 

förefaller dock även ha en viktig roll i att kommunicera ett önskvärt beteende. Sektionschef 2 beskrev 
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under avsnitt 4.6 Kultur att de på sektionen har ett väldigt starkt fokus på leveranserna och vikten av 

att klara dessa. Att mätningen väldigt tydligt följer upp detta bör stämma väl överens med denna typ 

av kultur, vilket liknar Godener och Söderquists syfte om att kommunicera mål och regler. 

Möjligheten att ur Forecast få fram en lista på de faktiska leveranserna som ska levereras den närmsta 

tiden, såväl som leveranser som redan är försenade, öppnar ytterligare användningar av verktyget. 

Sektionschef 2 beskriver att de studerar leveranserna i närtid och diskuterar dessa, vilket möjliggör 

resursbalansering vid behov vilket också är ett syfte som nämns av Godener & Söderquist (2004). 

Vidare skapas en transparens som innebär att det går att utvärdera individer gällande hur ofta de 

missar leveranser eller har begränsade marginaler. Dessa båda möjligheter bygger dock främst på en 

löpande uppföljning och diskussion snarare än någon tydlig mätetalsbaserad prestationsmätning. 

Samtliga syften som identifierats ovan fokuserar mycket på uppgiften i sig och att utföra denna enligt 

plan. Enligt den uppdelning som Chiesa et al. (2009) har gjort är det därför huvudsakligen 

diagnostiska syften som eftersträvas. Vid inget tillfälle nämner sektionscheferna motivation i samband 

med att mätetal diskuteras, vilket är i linje med att Chiesa et al. menar att organisationer eftersträvar 

antingen diagnostiska eller motiverande syften.  

Syftet att driva förbättringsarbete utifrån prestationsmätningen, som lyftes av ett par av 

sektionscheferna, relaterar till syften i teorin gällande förbättring och organisatoriskt lärande vilket 

Chiesa et al. (2009) beskriver som ett interaktivt syfte som utvecklar FoU-processerna. I likhet med 

deras beskrivning eftersträvas det som ett andra syfte utöver det diagnostiska syftet och i den 

studerade organisationen förefaller detta ske enbart inom vissa sektioner. En tydlig skillnad går att ana 

där flertalet sektionschefer beskriver att de använder mätetalen för veckouppföljning medan 

Sektionschef 6, som lyfte det interaktiva syftet starkast, talar om att följa trendkurvor i de uppmätta 

värdena och göra insatser utefter dessa. Det tycks därmed följa att sättet som mätetalen används på 

beror mycket på vilket syfte som eftersträvas. 

5.2.3. Utformning av mätetal 

Parmenter (2015) har lyft att benämningen KPI ofta används felaktigt i organisationer, vilket är en 

problematik som framträder tydligt i den studerade organisationen. KPI används här som ett 

paraplybegrepp som innefattar alla typer av uppföljningsverktyg, så som Forecast och scorecards, som 

går att finna i organisationen. Detta har som följd att ingen tydlig avgränsning görs mellan vad som är 

viktiga respektive mindre viktiga prestationsmått och som framkom under intervjuerna syftar 

sektionschefer i vissa fall på olika verktyg när de talar om KPIer. 

Verktyget Forecast återkommer under intervjuerna när olika KPIer efterfrågas, men verktyget 

aggregerar endast antalet leveranser för respektive dag och det är inte givet att detta bör anses utgöra 

mätetal i dess rätta bemärkelse. Jämfört med Malmi & Browns (2008) definition av ett cybernetiskt 

styrsystem saknas exempelvis en tydlig standard att ställa de uppmätta leveranserna mot, annat än 

huruvida de levererats eller ej. Det faller därmed eventuellt närmare ett visualiseringsverktyg som 

används i samband med andra styrverktyg så som den dagliga styrningen. Att tala om Forecast som 

ett KPI riskerar att skapa en falsk trygghet av att prestationsmätning faktiskt genomförs, med följden 

att mätning av egentlig prestation glöms bort. 

De mätetal som följs av avdelningens ledningsgrupp, även de kallade KPIer, har i större utsträckning 

en strategisk koppling. Dessa mätetal följer inte resultaten i form av leveranser i det dagliga arbetet 

utan bemöter såväl personalfrågor som mer produktrelaterade resultat. Bland de personalrelaterade 

mätetalen finns exempelvis tid för kompetensutveckling samt sjukfrånvaro. Eftersom de anställda är 
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av hög vikt för arbetet inom avdelningen, vilket exempelvis kan ses i hur de anställda ofta nämns som 

en viktig framgångsfaktor, är dessa mycket relevanta att följa för att säkerställa att ett bra arbete kan 

utföras. Enligt Walsh (1996) benämning är dessa därmed KPDer som driver prestation i 

organisationen. Andra mätetal, så som antalet leveransstopp i SOCOP som orsakats av avdelningen, 

är ett tydligt resultat av det arbete som utförts på avdelningen. Till skillnad från leveransuppföljningen 

är det dock ett resultat som tydligt mäter kvaliteten i arbetet snarare än enbart mäta att arbetet 

fortskrider. Det är vad Walsh benämner en KPO, det vill säga ett mätetal som mäter utfallet och hur 

väl utvecklingen mot de uppsatta målen fortgår. I det aktuella fallet är målet därmed att leverera 

kvalitativt konstruktionsunderlag. 

Mätetalen på avdelningsnivå diskuteras enbart i ledningsgruppen och förefaller inte återföras ner i 

organisationen. Inom sektionsledningsgrupperna och på gruppnivå får istället de leveransfokuserade 

mätetalen uppmärksamheten. Trots att den högsta ledningen på avdelningen ger de strategiska 

mätetalen fokus så ger de alltså intryck neråt i organisationen av att engagera sig främst i leveranserna. 

Detta går tvärt emot Simons (1990) åsikt att toppledningen ska engagera sig personligen i ett fåtal 

strategiskt viktiga mätetal och därigenom signalera deras betydelse. Sektionschef 2 beskriver kulturen 

som leveransfokuserad med följden att det är svårare att styra arbetet i kvalitetsavseenden, vilket 

sannolikt är ett direkt resultat av fokuset på leveransresultatmätningen. Eftersom inga strategiskt 

viktiga mätetal behandlas på de lägre nivåerna kan de interaktiva mätetalen inte anses uppfylla de 

funktioner som de bör. Simons (1990) menar att de interaktiva mätetalen skapar en dialog som kan 

generera nya strategier och lärande, vilket därmed går förlorat i dagsläget. Särskilt för de 

sektionschefer som eftersträvar interaktiva syften med prestationsmätningen innebär detta en förlorad 

möjlighet att skapa förutsättningar för organisatorisk utveckling på alla nivåer. 

Det finns på avdelningen inte någon explicit användning av balanserade styrkort eller andra modeller 

för prestationsmätning. Dock behandlas olika mätetal i respektive utskott, vilket visar på en 

gruppering av dessa i olika kategorier. Utskotten är Personal & Kompetens, Process & Arbetssätt samt 

Produkt & Teknik, vilket uppvisar paralleller med tre av perspektiven i det balanserade styrkortet, 

nämligen lärande- och tillväxtperspektivet, det interna perspektivet och kundperspektivet. I Personal & 

Kompetens behandlas medarbetarna vilka är den viktigaste resursen för att fortsätta växa och skapa 

värde. Process & Arbetssätt bemöter hur de arbetar och därmed uppnår sina mål. Produkt & Teknik 

är slutligen det som verkligen skapar kundvärde och därmed styr hur företaget uppfattas av kunderna. 

Det finns en problematik i att dessa behandlas separat av olika personer. Eftersom Kaplan & Norton 

(1992) utvecklade styrkortet med avsikt att balansera olika perspektiv på organisationen som behöver 

beaktas är det önskvärt att de också betraktas som en helhet. Som Kaplan & Norton lyfter kan 

suboptimering uppstå om inte alla områden tas hänsyn till samtidigt. Vid ett av utskottsmötena 

observerades det att två mätetal plockades bort från uppföljningen eftersom de inte ansågs tillföra 

utskottet någon användbar information. Ett sådant beslut skulle potentiellt kunna bli problematiskt 

om mätetalet är en motvikt mot ett mätetal som följs i ett annat utskott.  

De individuella mätetalen som används på avdelningen uppvisar en varierande kvalitet. En 

genomgång av mätetalen görs i Bilaga 3 utgående från kriterierna för bra mätetal som listades i avsnitt 

3.2.1 Mätetal. Som framgår i bilagan bedöms majoriteten av mätetalen som relevanta och även 

tydligheten är mestadels god. Dock är kvaliteten gällande jämförbarhet och trovärdigheten lägre. 

Detta skadar deras användbarhet eftersom det är svårt att dra slutsatser utifrån de uppmätta värdena. 

Även de mätetal som bedöms vara av hög kvalitet kan dock ha bristfällig trovärdighet, baserat på att 

det under sektionschefsintervjuerna uppkommit att mätetalssystemen har kvalitetsbrister.  
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5.2.4. Prestationsmätningens effektivitet 

Uppfattningarna om hur väl dagens prestationsmätning fungerar skiljer sig delvis mellan sektionerna. 

Av de chefer som uppvisar ett större missnöje lyfts det att mätetal som kopplar bättre mot kvalitet 

och strategierna behövs, vilket också återkopplar till att det är ett stort leveransfokus i dagsläget. De 

leveransuppföljningar som främst ges fokus idag är en diagnostisk form av mätning där det 

omedelbara resultatet i form av leveranserna studeras. Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) 

kunde visa att mindre framgångsrika mätsystem för FoU-verksamheter fokuserade på att mäta 

finansiella data och output, där output faller väldigt nära den leveransmätning som den undersökta 

organisationen mäter. Att de framgångsrika mätsystemens mätetal i högre grad speglar kundbehoven 

är också i linje med det som vissa sektionschefer saknar i dagens system, nämligen att följa kvaliteten i 

leveranserna. Bigliardi & Ivo Dormio (2010) såg i sin studie att lärande- och tillväxtperspektivet 

utmärkte sig i den framgångsrika FoU-miljön de studerade, vilket å sin sida är i linje med den 

strategiska mätning som efterfrågas på Scania-avdelningen. Här förefaller framgångsrika exempel från 

tidigare forskning bekräfta den brist som av vissa upplevs på Scania. 

I de arketyper för prestationsmätning som Chiesa et al. (2009) definierat framgår det att diagnostiska 

syften främst eftersträvas av större, högteknologiska företag som huvudsakligen arbetar med 

produktutveckling, snarare än med forskning. Det som har observerats hos den studerade 

avdelningen på Scania ger ytterligare stöd för denna klassificering, däremot stämmer de perspektiv ur 

det balanserade styrkortet som Chiesa et al. identifierar som vanligast för dessa företag mindre väl 

överens med det studerade fallet. Enligt deras studie är de perspektiven som eftersträvas starkast det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet och det interna perspektivet. Det interna perspektivet 

dominerar mycket riktigt starkt på Scania och kompletteras med mätetal inom kundperspektivet samt 

lärande- och tillväxtperspektivet på avdelningsnivå medan det finansiella perspektivet saknas helt. I 

den studerade organisationen utgörs lärande- och tillväxtperspektivet till stor del av 

medarbetarrelaterade mätetal, vilket kan tänkas vara relaterat till den starka Scaniakulturen och 

därmed förklara varför det har en starkare roll här. 

Det interna perspektivet utgörs på Scania av den starka leveransuppföljningen. Chiesa et al. (2009) 

noterade att det hos organisationer med diagnostiska syften använder perspektivet för en operativ 

kontroll, vilket är i linje med detta. De noterar dock att i organisationer med interaktiva syften så 

utförs mätningen inom perspektivet mer interaktivt tillsammans med de anställda. Detta är inte fallet 

på den studerade avdelningen ens i sektioner som uttrycker ett syfte med mätningen som har ett mer 

interaktivt syfte. De strikt objektiva uppföljningsmetoderna kan utgöra ett hinder för detta, och andra 

mättekniker skulle kunna vävas in i den löpande mätningen för att skapa bättre förutsättningar för en 

interaktiv styrning. Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) lyfter exempelvis subjektiva 

bedömningar av chefer eller feedback från interna kunder, tekniker som redan används i andra 

sammanhang som vid Gå & Se samt under möten med interna kunder. 

5.3. RELATIONER MELLAN STRATEGIERNA 

Den definition av styrning som valdes för studien är Anthony & Govindarajans (2007) där styrningen 

är processen som chefer använder för att påverka anställda att implementera organisationens 

strategier. Denna definition antyder att styrverktygen tydligt ska utgå ifrån de strategier som har 

formulerats av företagets ledning. Nilsson & Rapp (2005) lyfte i sin modell betydelsen av just en 

överenstämmelse mellan strategier och styrning för att skapa konkurrenskraft hos en organisation. 
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Den upplevda bristen i strategisk långsiktighet hos styrningen som finns på avdelningen är därför 

tydligt problematisk.  

För att förstå vad innebörden av dagens läge är för organisationen är det av hög relevans att se de 

kopplingar mellan strategier och styrverktyg som finns i dagsläget. I avsikt att underlätta detta har en 

strategikarta, så som den föreslås av Kaplan & Norton (2001), används. Strategierna som används har 

härletts ifrån strategidokumenten på koncern och FoU-nivå, och brutits ner och matchats för att bli 

heltäckande samt utan överlappning. På FoU-nivå har både det önskvärda läget och organisationens 

strategier används eftersom båda dessa anses beskriva hur organisationen ska skapa värde långsiktigt. 

Strategierna har placerats på de fyra nivåerna som motsvarar det balanserade styrkortets perspektiv 

och de påverkande sambanden har illustrerats med pilar. Dessa samband baseras i hög grad på utförd 

analys av strategierna från författarnas sida. Strategikartan illustreras i Figur 13. Som framgår i figuren 

finns det ett flertal definierade strategier på varje nivå, vilket tyder på att strategin har en god bredd 

som täcker upp de aspekter som organisationen bör beakta. Att det har gått att härleda samband 

mellan samtliga strategier visar också på att strategierna tydligt drar i samma riktning, och att det 

enligt Nilsson & Rapps (2005) modell finns en strategisk kongruens mellan de två strategiska nivåer 

som betraktas, det vill säga koncern- och FoU-nivå. 

 

Figur 13: Strategikarta enligt Kaplan & Nortons (2001) modell över de strategier och samband som är aktuella i den studerade organisationen 

5.4. STYRNINGENS STRATEGIUPPFYLLNAD 

I följande avsnitt analyseras till vilken grad de identifierade styrmedlen bidrar till att uppfylla organisationens strategier. 

Strategierna analyseras var för sig och delas upp efter de perspektiv i strategikartan som de identifierades tillhöra under 

avsnitt 5.3 Relationer mellan strategierna. Eftersom finansiella styrmedel har konstaterats saknas görs ingen analys av 

strategierna som placerats i det finansiella perspektivet.  

5.4.1. Lärande- och tillväxtperspektivet 

Nedan analyseras vilka styrmedel som stödjer strategierna som kopplas till lärande- och 

tillväxtperspektivet. För två av strategierna som placerades i perspektivet har det under studien inte 
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framkommit några styrmedel som implementerar strategin, nämligen digitalisering och ledarskap. Dessa 

diskuteras därför inte nedan.  

Motiverade och friska anställda 

Medarbetarna bemöts på såväl koncern- som FoU-nivå i strategidokumenten och flertalet styrmedel 

stödjer strategin. Kulturen beskrivs av de intervjuade personerna som positiv och det framhålls att det 

ska vara kul att arbeta. Respekt för individen är en av grundvärderingarna som präglar verksamheten och 

den återkommer också flera gånger under intervjuerna. Därmed finns det en god passning mellan 

kulturen som styrmedel och den eftersträvade strategin.  

Bland mätetalen som följs på avdelningsnivå går det att finna ett flertal mätetal som relaterar till 

medarbetarna. Mätetal gällande sjukfrånvaro och olycksfall bemöter direkt hur friska de anställda är 

och flera olika mätetal kan kopplas till motivation. Dels följs det upp att utvecklingssamtal och 

kompetensutveckling genomförs, vilket är en del i att skapa motivation hos anställda. Vidare följs 

personalomsättning, vilket kan visa på ett bristande arbetsklimat om många väljer att lämna 

avdelningen. Den årliga medarbetarundersökningen följer dessutom upp aspekter gällande både 

motivation och friskhet vilket erbjuder ett gott underlag för att utvärdera strategin. 

Det konstaterades tidigare i analysen att det finns begränsat med belöningar och att även arbetet med 

att hitta utvecklande arbetsuppgifter till de anställda inte nödvändigtvis fungerar så väl som 

sektionscheferna gärna framhåller. Detta tyder på att strategin gällande medarbetarnas motivation 

ibland prioriteras ner till fördel för andra strategier, exempelvis att behålla kompetensen på sin grupp. 

Detta skadar dock kompetensen inom företaget som helhet och är en tydlig signal om att passningen 

mellan strategin och styrningen är bristfällig. 

Innovation 

I avdelningens strategiska plan går innovationsstrategin att se genom kreativitet samt innovativ arbetsmiljö 

i det önskvärda läget. Att det finns en kultur där misstag tolereras och det är högt i tak är stödjande 

för att testa nya saker och ha konstruktiva diskussioner. Detta underbygger i hög grad en innovativ 

miljö, och går i linje med strategin. I analysen gällande kulturen konstaterades dock en risk för 

klanbildningar kopplat till organisationsstrukturen. De starka gruppgränserna innebär att 

medarbetarna arbetar främst med personer som har liknande kompetensområden som de själva och 

det blir därmed en begränsad diversitet i miljön. Adams et al. (2006) beskriver gällande 

innovationsledning att kreativitet kan mätas i form av graden av diversitet hos de personer som 

involveras och organisationsstrukturen kan i det avseendet hämma strategiarbetet. 

Inom avdelningens ledningsgrupp följs mätetal för antalet patentansökningar och 

uppfinningsanmälningar som lämnas in. Dessa mätetal följer ur ett visst avseende upp graden av 

innovation på avdelningen, dock enbart med ett utfallsfokus. Inte heller förtäljer mätetalen om 

patenten i slutändan genererat vinst för Scania vilket är ett krav för att det per definition ska utgöra 

innovation. Även i detta fall kan dock eftersträvandet av patent stimulera kreativitet i verksamheten 

som bidrar till ett mer innovativt tankesätt i det dagliga arbetet. 

Den bonus kopplad till patent som finns skapar vidare motivation hos de anställda att eftersträva nya 

patent och uppnå den innovativa miljön som diskuterats. Mätetalet över timfördelning mellan tid i 

exempelvis grön- och gulpilsprojekt kan också kopplas till innovation. Eftersom gulpilsprojekt har ett 

större fokus på nya idéer anses arbetet mer innovativt och att följa upp att tillräcklig tid avsätts för 

gulpilsarbete är därmed användbart. I dagsläget är dock inte mätetalet vinklat för att visa just denna 

andel vilket minskar sannolikheten att det är den utveckling som uppmärksammas vid mötena. 



80 
 

  

Kompetens 

Det finns flertalet identifierade styrverktyg som berör kompetensen inom den studerade 

organisationen. Organisationsstrukturen har identifierats som en möjliggörande faktor för långsiktigt 

bevarande och utvecklande av kompetens i linjen, men samtidigt något som kan förhindra 

kompetensspridning mellan organisationens olika delar. Den kompetensutveckling som finns att tillgå 

upplevs som omfattande av de flesta intervjuade och är något medarbetarna kan ta del av i samråd 

med sin chef. Dock verkar det bygga främst på individens egen vilja till vidareutveckling, varför ett 

stort utbildningsutbud inte uppfyller strategin automatiskt. Däremot finns styrverktyg i form av 

mätetal som mäter andel arbetstid som läggs på kompetensutveckling, vilket visar på att ledningen 

anser att detta är viktigt. Konstruktionsanvisningar är också något som nämnts av flertalet 

sektionschefer i syfte att behålla och sprida kompetens. Dock har det framkommit att både 

användandet men också formatet av dessa inte upplevs som tillfredsställande. Totalt antal samt antal 

uppdaterade konstruktionsanvisningar är saker som mäts, men eftersom mätetalen i sig säger väldigt 

lite om dess innehåll eller huruvida de faktiskt används så kan de inte säkerställa den 

kompetensdelande effekten som önskas. 

5.4.2. Interna perspektivet 

Nedan analyseras vilka styrmedel som stödjer strategierna som kopplas till det interna perspektivet.  

Flödeseffektivitet 

För att säkerställa att det finns en effektivitet i projektflödet finns ett flertal styrningsverktyg på plats i 

organisationen. Den produktutvecklingsprocess som arbetet följer sätter en struktur för arbetet, med 

milstolpar, möten och aktiviteter som ska säkerställa att arbetet fortskrider så som det avses och att 

det därmed kan finnas ett väl fungerande flöde. I den tidigare analysen konstaterades det att det 

förekommer oklarheter gällande processen i vissa avseenden. Exempelvis lyfts det att fler beslut tas 

på tvärfunktionella möten trots att det redan finns ett tvärfunktionellt ansvar i linjen. Detta är en 

anledning till att beslutsfattande ofta upplevs ta onödigt lång tid, vilket går tvärt emot strategin att 

uppnå en hög flödeseffektivitet. Det förekommer därmed behov att balansera hur och till vilken grad 

processen styr för att säkerställa att den inte stoppar flödet.  

På en lägre nivå utgör även Daglig styrning ett medel för att säkerställa flödeseffektiviteten. Genom 

att med hög frekvens följa arbetets fortskridande ökar möjligheterna för att fånga eventuella 

avvikelser tidigt och åtgärda dessa så att de inte orsakar ett stopp i flödet. Vidare säkerställs arbetet 

med Daglig styrning genom bedömningsrutinen Gå & Se, vilket ytterligare visar på hur 

genomförandet denna aktivitetsplanering efterfrågas av ledningen. De cybernetiska styrmedel som 

används i den dagliga verksamheten, det vill säga Forecast och scorecards, är som diskuterats tidigare 

utformade för att följa flödet av leveranser nära och har därmed en hög passning med strategin om 

flödeseffektivitet. Inom vissa sektioner karaktäriseras dessutom kulturen starkt av ett leveransfokus, 

vilket betonar dess roll i att säkerställa flödeseffektiviteten. 

Även i de mätetal som följs av avdelningens ledningsgrupp finns det mätetal för att följa 

flödeseffektiviteten. Ledtid i rödpilsprojekt, andel projekt som passerar SOCOP i tid samt andelen 

leveranser av ECO-typ som är direct-run (det vill säga går igenom processen utan fel) är alla mätetal 

som visar på hur effektiva processerna är. 

Egenskapsbaserad produktutveckling 

Produktutvecklingsprocessen tydliggör att arbetet inom FoU-funktionen initieras med utgång i 

definierade kundbehov. Koncept från gulpilsprojekt ställs mot uppsatta kundkrav när beslut tas om 
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de ska övergå i industrialiseringsfasen. Grönpilsprojekt jobbar mot att uppnå på förhand uppsatta mål 

gällande exempelvis kostnader och egenskaper. Därmed utgör de inledande stegen av 

produktutvecklingsprocessen ett styrverktyg för hur medarbetarna ska jobba i linje med denna strategi. 

Uppföljningen av egenskapsmålen sker först i efterhand när utfallet av projekten oftast är för sent att 

påverka. Detta är något som framhålls av Objektledare 6, som menar att prognostisering av 

produkternas egenskaper under projektens gång är möjligt men inget som i dagsläget efterfrågas. 

Mätetalen i verksamheten fokuserar främst på att leveranser görs och att det sker enligt planering, 

men saknas gällande innehållet och kvaliteten i leveranserna. Sektionschef 4 uttrycker en önskan om 

mätetal för uppföljning av kvaliteten i själva arbetet. Detta visar på att det inte finns någon löpande 

utvärdering som bas för att bättre kunna styra arbetet mot önskat utfall. Eftersom 

produktutvecklingsprocessen enbart vid projektstart styr mot egenskapsbaserad produktutveckling är 

det problematiskt att det inte finns cybernetiska styrverktyg som under resterande projekttid styr mot 

strategin. 

Synergier inom koncernen 

Både det önskvärda läget och de långsiktiga strategierna i Scania R&Ds strategidokument refererar till 

Scanias position i Volkswagen-koncernen. Under empiriinsamlingen har dock få tydliga influenser 

från koncernen noterats. Koncernsamarbetet finns med som ett av fokusområdena i den strategiska 

planen för 2017 och som för samtliga fokusområden bryts det ner i aktiviteter som ska utföras under 

året. I detta avseende används styrmedlet planering för att implementera strategin. Eftersom arbetet 

med att integrera företagen fortfarande är i en tidig fas är detta ett lämpligt styrmedel för att skapa 

förutsättningar för ett nära samarbete. Planering är dock olämpligt för strategin på längre sikt 

eftersom det kräver mycket aktivt arbete. Förutsättningar behöver istället skapas för att 

organisationen kan styra sig självt mot ett nära samarbete, vilket också är det som arbetet enligt den 

strategiska planen syftar mot. Kontaktvägar mellan företagen och riktlinjer för hur och när 

samarbeten skall genomföras behövs, vilket är i linje med styrmedlen ledningsstruktur respektive 

policyer och tillvägagångssätt. 

5.4.3. Kundperspektivet 

Strategierna som placeras inom kundperspektivet behandlar olika aspekter av kundvärdet som Scania 

levererar. Eftersom FoU-funktionens arbete pågår främst långt innan produkten når kund är 

perspektivet delvis svårt att styra på i den studerade organisationen. Kulturen innefattar ett starkt 

kundfokus och är i det avseendet ett styrmedel som underbygger kundperspektivet. Utöver detta 

finns det ett antal mätetal som följs inom avdelningen som behandlar deras bidrag till det kundvärde 

som Scania levererar. Andelen projekt som passerar SOCOP i tid bemöter avdelningens ansvar i att 

leverera nya produkter i tid och inverkar därmed på leveransprecisionen för dessa. Antal fel per bil 

samt VOR-tid som orsakats av avdelningen följer båda upp kundvärde i form av kvalitet hos 

produkterna och livscykelkostnad eftersom det kostar för kunden om bilen inte kan användas. 

5.4.4. Sammanfattning gällande styrningens strategiuppfyllnad 

Den analys som förs i ovanstående avsnitt sammanfattas i Figur 14 där de identifierade styrmedel som 

stödjer respektive strategi placerats under denna i strategikartan. I bilden har även styrmedel som 

enligt analysen motverkar strategin inkluderats och dessa listas med röd text för att beteckna att de 

negativt inverkar på strategin. I fallet Egenskapsbaserad produktutveckling anses avsaknaden av en 

mätetalsstyrning tydligt motverka strategin. Eftersom enbart leveranser mäts under projektens gång, 

och inte egenskapsmålen, kan strategin direkt eller indirekt prioriteras bort för att klara milstolparna. 
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Vidare görs analysen att den starka organisationsstrukturen skapar en låg diversitet i arbetsgrupperna, 

något som har negativ inverkan på kreativitet som innovationsverktyg och därmed motverkar 

organisationens innovationsstrategi. 

 

Figur 14: Den identifierade styrningens uppfyllnad av organisationens olika strategier, där strategierna har brutits ner enligt Kaplan & Nortons (2001) 
strategikarta. Styrmedel i röd text anses saknas eller motverka strategin. 
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6. SLUTSATSER 
I följande kapitel sammanfattas det resultat som erhållits från den 

genomförda analysen. Resultatet presenteras i form av att de frågeställningar 

som formulerades i Kapitel 1 besvaras, utgående från de insikter som 

analysen gett upphov till.  
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6.1. HUR SAMSPELAR OLIKA TYPER AV STYRMEDEL IDAG OCH VAD 

HAR DE FÖR PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN? 

Kulturen har en framträdande roll på Scania i allmänhet, där den så kallade Scaniakulturen ofta 

refereras till. I hög grad är det i form av värderingar som kulturen gör sig uttryck och dessa finns 

tydligt framhävda i Scaniahuset som finns att se på många ställen i organisationen. Vidare finns det 

delar av den identifierade kulturen som tycks kunna stimulera till en innovativ miljö. Tendenser till 

klanbildningar kan anas, men dessa är snarare en oönskad effekt av strukturen än en avsedd 

kulturstyrning. 

Planering framkommer som ett mycket tongivande styrverktyg i organisationen. Genom den 

strategiska planen och deras Technology Road Map finns ett aktivt arbete med långsiktig planering och 

innovationsstrategier, men genom intervjuerna med objektledarna framkom det också att det 

strategiska arbetet inte uppfattades särskilt tongivande och att det saknades långsiktighet. Den mer 

kortsiktiga aktivitetsplaneringen förefaller däremot ha en stor roll baserat på hur ofta återkommande 

den är i intervjuerna och på sättet vilket rutinen Gå & Se följer upp den nära. Genom det 

planeringsfokus som kommuniceras av vissa sektionschefer går också en tydlig koppling till kulturen 

att skåda som visar hur kulturen kan förstärka andra styrmedels roll i organisationen. 

Cybernetisk styrning har en viktig roll, där det främst är icke-finansiella mätetal som går att hitta. 

Budgeten används inte i styrningssyfte och verksamhetens karaktär gör det svårt att mäta ekonomiska 

värden. Däremot följs icke-finansiella mätetal av avdelningens ledningsgrupp och leveranser följs upp 

med hög frekvens. Mätning kopplat till leveranserna är det som genomförs på de lägsta nivåerna och 

som berör alla medarbetare. Denna styrning ankopplar också direkt till den aktivitetsplanering som 

utförs vilket visar på ett starkt samband mellan styrmedlen där de båda huvudsakligen uppfyller ett 

syfte tillsammans. 

Få ekonomiska belöningar och bonusar går att finna i organisationen, däremot betonas möjligheten 

att ge medarbetarna utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, vilket i enighet med Malmi & 

Brown också kan vara belöningar om det likriktar individers mål med organisationens. Dock har det 

under intervjuerna antytts att personalutvecklingen inte är så stark som cheferna först har gett intryck 

av. Belöningar kopplade till patent stimulerar innovation, men begränsar detta till produktinnovation. 

Den administrativa styrningen i organisationen är mer svårdefinierad, men samtliga delar som Malmi 

& Brown definierar går att antyda i organisationen. Organisationsstrukturen framhålls som viktig för 

strategiuppfyllnaden och förefaller också fungera väl. Vidare möjliggör den kompetensbevarande, i 

linje med Knowledge Management som innovationsledningsverktyg. Ledningsstrukturen däremot 

uppvisar brister, där det finns oklarheter rörande var beslut ska tas. I organisationen är också 

tillvägagångssätten väldigt starkt definierade genom exempelvis produktutvecklingsprocessen, men att 

efterföljandet av denna är bristfällig visar på att det inte fungerar fullt ut som ett styrmedel. Genom 

integrering över funktionerna och lagrande av kompetens gynnas vidare innovationsförmågan, men 

inga systematiska arbetssätt för att stimulera innovation förekommer. 

Den identifierade styrmixen har illustrerats i Figur 15, där styrmedel som förekommer i 

organisationen har givits en blå färg och de viktigaste styrmedlen en mörkare nyans. Styrmedlen har 

kategoriserats som viktigare om ett tydligt samband till företagets strategier eller innovationsförmåga 

finns, alternativt om de har betonats väldigt starkt under de genomförda intervjuerna. Klaner har 
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påvisats i organisationen, men då de innebär en splittring i den gemensamma kulturen och inte aktivt 

eftersträvas anses det inte vara ett styrmedel som ingår i organisationens styrmix. 

Kulturstyrning 

Klaner Värderingar Symboler 

Planering Cybernetisk styrning 

Belöningar och 

bonusar 
Långsiktig 

planering 

Aktivitets-

planering 
Budgetar 

Finansiella 

mätsystem 

Icke-

finansiella 

mätsystem 

Hybrid-

mätsystem 

Administrativ styrning 

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Policyer och tillvägagångssätt 

Figur 15: Identifierad styrmix, illustrerad i Malmi & Browns (2008) modell, där mörkare färg indikerar viktigare styrmedel. 

6.2. HUR PÅVERKAR DEN AKTUELLA STYRNINGEN 

ORGANISATIONENS INNOVATIONSFÖRMÅGA? 

De identifierade styrmedlen inom organisationen förefaller ha blandad effekt på den innovativa 

förmågan. Den rådande kulturen bedöms ha vissa aspekter, så som öppenhet, acceptans för misstag 

och en gemensam vision om att skapa kundvärde, som stimulerar till en innovativ miljö. Dock 

kommuniceras inte dessa värderingar explicit och kan i den bemärkelsen ses som ett mindre medvetet 

försök till att underbygga innovation. Några av de intervjuade menar att innovativt tänkande inte 

behövs hos alla medarbetare. Om samma språkbruk används med de anställda riskerar det att få fäste 

och därmed avskräcka kreativt tänkande, vilket därmed skulle hämma motivationen till innovation 

och motverka den annars positiva kulturen. 

Kommuniceringen av innovationsstrategier- och mål genom Technology Road Map, visar på att 

organisationen och dess ledning har en tydlig långsiktig planering gällande tilltänkta 

innovationsansträngningar. De har en tydlig grund i externa faktorer vilket bedöms som positivt ur ett 

innovationsperspektiv, eftersom det ökar möjligheten att exempelvis uppfylla framtida kundbehov. 

Dessutom innefattas externa samarbeten, något som tillåter nyttjandet av för organisationen ny 

kompetens.  

Budgetarbetet i organisationen påverkar val av projekt, något som innefattas i portföljsstyrning inom 

innovationsområdet. På vilket sätt det påverkar valet av projekt framgår dock inte under intervjuerna. 

Den ersättning som kopplas till patentansökningar visar på att det finns belöningar som uppmuntrar 

teknologisk innovation. Det har framkommit en medvetenhet inom organisationen att även 

innovation gällande arbetssätt är viktigt att ta hänsyn till, dock förekommer det inga belöningar 

kopplat till detta.  

Den relativt statiska linjestrukturen bedöms bevara kompetens inom olika produkt- och 

teknikområden över längre tidsperioder, vilket möjliggör tillvaratagande men också långsiktig 

utveckling av den interna kompetensen. Strukturen underlättar också decentralisering av ansvar och 

beslutstagande, vilket är positivt ur ett innovationsperspektiv. Dock riskerar den fasta linjestrukturen 

förhindra kompetensdelning över organisationsgränser, något förstärkts av den klanbildning som 

också har tät koppling till strukturen. Projektstrukturen är mer flexibel och involverar olika individer 
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och skapar dessutom olika gränssnitt mellan funktioner inom koncernen från projekt till projekt. 

Detta är något som framhålls som positivt i skapandet av förutsättningar för innovation. 

Konstruktionsanvisningar har framhållits som ett bra arbetssätt för att bevara och dela kompetens 

inom organisationen. Skapandet och användningen av dessa förefaller dock variera och dess möjliga 

positiva inverkan på den innovativa förmågan är därför svår att fastställa. Arbetssätt i form av riktade 

insatser för att stimulera innovation har också nämnts, men ingen systematik i användningen av dessa 

förekommer och får således begränsad inverkan. 

6.3. VILKEN ROLL SPELAR PRESTATIONSMÄTNINGEN I 

ORGANISATIONEN OCH HUR VÄL ANPASSAD ÄR DEN TILL FOU-

VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR? 

Det har under studien framkommit att prestationsmätning i organisationen har ett starkt fokus på att 

följa upp verksamhetens processer och särskilt inriktar sig på att säkerställa organisationens leveranser. 

Det finns en enighet inom avdelningens ledning om att mätningen har ett viktigt syfte i att följa upp 

och övervaka arbetets fortskridande och i minst ett fall förefaller den frekventa mätningen även vara 

ett medvetet tillvägagångssätt att kommunicera det stora leveransfokus som ska gälla på den aktuella 

sektionen.  

Prestationsmätningen fyller i vissa delar av organisationen även ett andra syfte i form av att skapa ett 

underlag för förbättringsarbete i verksamheten. Det syftet betonas dock inte alls till samma grad som 

det diagnostiska syftet och de aktuella verktygen för prestationsmätning som används i organisationen 

har huvudsakligen ett kortsiktigt fokus som inte möjliggör ett mer långsiktigt förbättringsarbete. 

Vidare förekommer en tydlig uppdelning i organisationen, där de mer strategiskt viktiga mätetalen 

enbart behandlas på en chefsnivå och inte kommuniceras ut och skapar engagemang på de lägre 

nivåerna. Sammantaget förefaller det verksamhetsutvecklande syftet inte få ta den plats i 

organisationen som uttrycks som önskvärt av vissa av sektionscheferna, medan de diagnostiska 

syftena tydligare förekommer på alla nivåer. 

I tidigare studier av Kerssens-van Drongelen & Bilderbeek (1999) och Bigliardi & Ivo Dormio (2010) 

har mätetal i perspektiven för kunderna samt lärande och tillväxt visat sig vara utmärkande för 

framgångsrika FoU-organisationer. I den aktuella organisationen framträder dock det interna 

perspektivet som det mest tongivande i den använda mätetalsstyrningen. Bland sektionscheferna 

förekommer uppfattningar om att mätningen skulle behöva vara bättre på att fånga aspekter avseende 

produktens kvalitet och långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete, vilket kan inrymmas i perspektiven 

för kunderna samt lärande och tillväxt vilka tidigare framhållits som viktiga. Trots att Scania har 

uppvisat framgång under en längre tid förefaller därmed prestationsmätningen uppvisa aspekter där 

det fortfarande finns ouppfylld potential och som med fördel skulle kunna komplettera den starka 

leveransuppföljningen i dagens system.  

6.4. HUR BIDRAR STYRNINGENS UTFORMNING TILL ATT UPPFYLLA 

ORGANISATIONENS STRATEGIER? 

Den analys gällande styrningens strategiuppfyllnad som genomfördes har visat på att det finns ett 

flertal strategier som inte aktivt styrs mot med hjälp av olika typer av styrmedel. Strategierna som 

inryms inom det finansiella perspektivet i den härledda strategikartan, se Figur 14, saknar helt 
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förankring i organisationens styrning, vilket visar på svårigheterna i att mäta en FoU-organisations 

bidrag till ett företags resultat som har diskuterats i tidigare forskning. Utöver detta finns det dock 

ytterligare ett antal strategier som inga styrmedel underbygger. 

Tyngdpunkten i styrningen ligger inom det interna perspektivet och lärande- och tillväxtperspektivet. 

Det finns tydliga tendenser till att olika typer av styrmedel framträder i olika utsträckning inom de 

olika perspektiven. Inom lärande- och tillväxtperspektivet har styrmedlen kultur och 

organisationsstruktur en väldigt viktig inverkan på strategierna, två styrmedel som av Flamholtz et al. 

(1985) beskrivs som kontextuella faktorer i styrningen. Inom det interna perspektivet framkommer 

istället cybernetiska styrmedel och policyer och tillvägagångssätt vara viktigare styrmedel.  

Inom kundperspektivet används enbart icke-finansiella mätetal som styrmedel. För respektive strategi 

går det att identifiera ett par mätetal som följs på ledningsgruppsnivå. Eftersom kundvärdet uppstår 

sent och i många fall efter produktutvecklingen är detta dock en reaktiv form av styrning som följer 

upp resultaten i efterhand. Styrningen mot dessa strategier förlitar sig därmed istället huvudsakligen 

på att strategierna på de lägre nivåerna bidrar till att uppfylla dessa, enligt de relationer mellan 

strategierna som illustreras i Figur 13. 
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7. DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras det erhållna resultatet närmare. En reflektion 

över studiens utförande ges, varefter rekommendationer till fallföretaget 

lämnas utgående från den genomförda analysen. Därefter diskuteras studiens 

akademiska bidrag och förslag ges på fortsatt forskning utgående från den 

genomförda studien.  
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7.1. REFLEKTIONER ÖVER STUDIEN 

I den genomförda studien har en viktig del av slutsatserna utgjorts av den vikt som olika typer av 

styrmedel spelar i FoU-verksamhetens styrning. De begränsningar som den valda metoden bidragit 

med innebär dock att en större säkerhet föreligger gällande vissa styrmedel medan slutsatserna om 

andra styrmedel är mer spekulativa.  

Styrmedel så som organisationsstruktur och kulturstyrning har under studien beskrivits enhetligt av de 

intervjuade personerna och slutsatserna gällande deras betydelse står därför på en säker grund. 

Gällande policyer och tillvägagångssätt, där slutsatsen drogs att befintliga processer för 

projektgenomförande antingen inte efterföljs eller inte är tillräckligt tydligt definierade, är resultatet 

inte lika entydigt. Även om empiriinsamlingen tydligt visar på upplevda problem så har 

produktutvecklingsprocessen inte studerats i detalj och därför har det varit svårt att identifiera vad 

som faktiskt är orsakerna till de upplevda problemen. Det är möjligt att de projekt som drivs skiljer 

sig så mycket åt att det finns väl motiverade anledningar till att helt standardiserade processer är svåra 

att införa och efterfölja. Utan en djupare studie av detta är det svårt med säkerhet bedöma 

styrverktygets vikt. 

Utmaningar som påträffats under arbetets gång har tvingat fram val av författarna som påverkat den 

riktning som studien tagit. Den stora komplexitet som finns i verksamheten har inneburit att val om 

var avgränsningar ska göras ofta varit aktuella. Det finns exempelvis en mängd olika föreskrivna 

processer som i hög grad har frånsetts ifrån. Möten och beslutsforum som spelar en roll i 

ledningsstrukturen har inte heller betraktats, utan författarna har istället förlitat sig på intervjuer för 

att bedöma hur väl fungerande dessa är. Andra forskare skulle kunnat göra andra val om var de gör 

begränsningarna vilket skulle påverkat djupet av analysen på dessa områden. 

7.2. REKOMMENDATIONER TILL FALLFÖRETAGET 

Det har framkommit att ett antal av de strategier som organisationen eftersträvar inte har några 

styrmedel som implementerar dem. Om organisationen anser att detta är strategier som medarbetare 

på alla nivåer ska vara medvetna om och aktivt arbeta för är det önskvärt att dessa också blir 

förknippade med styrmedel. Det kan här vara av värde att reflektera över vad som verkligen avses 

med strategierna för att göra det tydligt hur styrningen bäst utformas mot dessa. 

Att prestationsmätningen har ett starkt fokus på leveransuppföljning förefaller vara lämpligt för 

verksamheten, men det finns trots detta anledning att bredda dagens mätetalsstyrning för att få en 

högre grad av långsiktighet i verksamheten. De mätetal som diskuteras på ledningsgruppsnivå bör i 

större utsträckning spridas på samtliga organisationsnivåer för att på så vis signalera deras betydelse. 

Detta innefattar både de mätetal som kopplar till kundvärde och de som kopplar till organisatoriskt 

lärande. Inom såväl ledningsgruppen som ute i organisationen finns också ett behov av att få en 

balanserad bild av hur organisationen presterar och mätetal från samtliga perspektiv bör därför 

presenteras tillsammans. 

Prestationsmätningen uppvisar även ett behov av att kompletteras med fler mätetal. Som 

identifierades i analysen saknas löpande mätning av egenskaper under produktutvecklingen, vilket 

direkt motarbetar strategin om att följa en egenskapsbaserad produktutvecklingsmetod. Det är vidare 

önskvärt att i fler avseenden mäta hur väl avdelningen bidrar till kundvärde, särskilt i fråga om hur de 

möter kundbehov där det är en lucka i strategiuppfyllnaden. Exempelvis skulle antalet lanserade 



90 
 

  

produktinnovationer från avdelningen vara ett lämpligt mätetal om det går att mäta på ett trovärdigt 

sätt. 

Under studien har det framkommit att efterföljandet av produktutvecklingsprocessen varierar mycket 

inom organisationen. Aspekter som berörs är planering, beslutsstruktur och kommunikation inom 

projekten. Detta påverkar verksamheten i stor utsträckning eftersom bland annat tydlighet i processer, 

bra planering och koordinering har uppgetts som viktiga framgångsfaktorer. Eftersom det varierar 

mycket mellan projekten och exempel på bättre upplevt projektgenomförande har framkommit, så 

tyder detta på att den definierade produktutvecklingsprocessen antingen är otydlig, innehåller luckor 

eller inte efterföljs. Det krävs en undersökning för att se var det brister och utefter det behövs 

processen omformuleras alternativt så måste mekanismer införas för att säkerställa ett korrekt 

efterföljande.  

Riktade insatser för att stimulera innovation är inom den studerade organisationen inte systematiserat. 

Sektions- och funktionsöverskridande forum för samarbete, exempelvis där samtliga som involveras 

inom ett projekt kan mötas, kan fylla många positiva funktioner. Det skulle minska den klanbildning 

som tycks ske kring främst grupper och bidra till en mer sammanhållen kultur. Vidare skulle det 

bredda medarbetarnas arbetsområde samt öka diversiteten bland de som tar sig an en given uppgift, 

vilket båda är sätt att öka kreativitet och innovativ förmåga. Dessutom bidrar denna typ av forum 

med en kunskapsdelning som i dagsläget riskerar hämmas av den starka linjestrukturen och de klaner 

som är knutna till den. 

7.3. PRAKTISKT BIDRAG 

Den styrmix som i studien har identifierats hos fallföretaget är av naturen i hög grad specifik för den 

aktuella organisationen, i linje med definitionen av styrmix av Nilsson et al. (2010). Med hänsyn till 

fallföretagets långa historia av framgångsrik produktutveckling kan fallstudien dock även vara av 

intresse för andra FoU-organisationer som vill implementera ett styrsystem i sina egna verksamheter. 

Styrmixen som identifierats är särskilt relevant för FoU-avdelningar som liksom fallföretaget arbetar 

med inkrementell produktutveckling med en starkt fasuppdelad utvecklingsprocess. Här bör 

exempelvis det starka fokuset på leveranser i mätningen vara mycket lämpligt. Dock kan även andra 

typer av utvecklingsverksamheter finna studien av intresse. Studiens tillvägagångssätt kan vara 

applicerbart för praktiker som söker att utvärdera den egna organisationens styrning. Det bredare 

perspektivet med Malmi & Browns (2008) styrpaket som utgångspunkt bedöms ge goda möjligheter 

för att fånga upp fler delar av den styrning som tillämpas. Dessutom ger tillvägagångsättet goda 

möjligheter att uppmärksamma styrmedel som orsakar oavsedda konsekvenser, på liknande sätt som 

att organisationsstrukturen hos fallföretaget försvårar samarbete och splittrar kulturen. 

7.4. AKADEMISKT BIDRAG 

Så som lyftes i kapitel 1 Inledning har få tidigare studier kunnat identifieras där styrningen i FoU-

organisationer har studerats i sin helhet. Den genomförda fallstudien ger därmed, till författarnas 

vetskap, en första insyn i hur Malmi & Browns (2008) styrpaket tar sig uttryck i denna form av 

verksamhet. Fallstudien kan utgöra ett intressant jämförelseobjekt vid framtida studier på samma 

område, särskilt med hänsyn till den framgång som fallföretaget länge uppvisat. 

I förhållande till tidigare forskning på prestationsmätning inom FoU har studien både uppvisat 

överensstämmelse med existerande teori och bidragit med intressanta fenomen som inte tidigare har 
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diskuterats i litteraturen. Intervjuerna visade att ledningen på avdelningen tydligt eftersträvade 

diagnostiska syften med prestationsmätningen, där interaktiva syften i vissa fall förekom som ett 

komplement och motiverande syften inte nämndes alls. I det avseendet följde resultatet det som 

förväntades enligt modellen av Chiesa et al. (2009). Däremot har den faktiska utformningen av 

mätningen förefallit mer överraskande.  

Den mycket leveransfokuserade prestationsmätningen är något som inte har diskuterats i tidigare 

studier av prestationsmätning inom FoU-organisationer. Detta exemplifieras både av att det finns en 

uppföljning av leveranser på daglig basis och av att fokus i det balanserade styrkortet, till skillnad från 

i tidigare fallstudier, ligger i det interna perspektivet. Leveranser av enskilda artiklar och 

ritningsuppdateringar är en väldigt utmärkande aspekt av Scanias produktutveckling, där en ständig 

vidareutveckling av produkten pågår. Till skillnad från många andra utvecklingsverksamheter 

utvecklas inte helt nya produkter, vilket skulle kunna vara del av förklaringen till denna starka skillnad.  

Ett annat fenomen som framkom som intressant var den uppdelning där olika typer av styrmedel har 

olika stor vikt i att uppfylla strategier på olika nivåer av strategikartan. Strategikartan har i litteraturen 

tidigare främst kopplats till prestationsmätning och mätetal, och genom att betrakta den ur ett bredare 

styrningsperspektiv har studien visat att olika typer av styrmedel kan vara värdefulla för att uppfylla de 

olika perspektiven i styrkortet. 

7.5. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Studien har utgjort en första inblick i en bredare form av verksamhetsstyrning inom FoU-

verksamheter. För att få en bättre förståelse för hur allmängiltiga de slutsatser som gjorts är vore det 

av intresse att utföra liknande fallstudier som denna inom andra FoU-verksamheter. Särskilt intressant 

vore att undersöka olika framgångsrika företags utvecklingsverksamheter för att kunna jämföra 

resultaten och på så vis kunna ta reda på om det finns delar av styrningen som skulle kunna anses 

som viktiga framgångsfaktorer. Vidare vore det av intresse att jämföra företag inom olika branscher, 

olika geografisk placering, med olika storlek samt med olika mognadsgrad av 

utvecklingsverksamheten för att identifiera likheter och skillnader som kan framträda. 

Det fenomen som framkom där styrmedlen kultur och organisationsstruktur var särskilt viktiga för att 

uppfylla strategierna på den lägsta nivån i strategikartan, det vill säga i lärande- och tillväxtperspektivet, är 

något som av författarna upplevs som ett intressant uppslag för vidare studier. Kaplan & Norton 

(1996) har beskrivit det som att perspektivet är det svåraste att formulera organisationsspecifika 

mätetal för. I studien har det framkommit att den organisationsanpassade kulturen och strukturen 

istället fyllt denna roll och det vore därmed intressant att undersöka om detta är fallet även i andra 

organisationer.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE SEKTIONSCHEFER 
Personligt 

• Hur länge har du jobbat på Scania? 

o Hur länge har du haft rollen som sektionschef? 

o Vad har du haft för roller (på Scania) innan? 

• Kan du beskriva din roll som sektionschef? 

o Vilka är dina ansvarsområden? 

o Hur fördelar du din arbetstid? 

o Vilka andra forum engagerar du dig i? (utöver sektions och ledningsgrupp) 

• Har du en direkt involvering i de projekt som utförs? 

Sektion 

• Hur många grupper finns det i din sektion? 

• Hur många medarbetare totalt? 

o Hur upplever du storleken på sektionen? 

• Hur ser fördelningen gult/grönt/rött ut på din sektion? 

o Är vissa personer dedikerade till enbart gult/grönt/rött? 

Strategier och mål 

• Vilka strategier upplever du är drivande i sektionens arbete? 

o Är det andra strategier på sektionsnivå? 

• Hur upplever du medvetenheten kring strategierna inom din sektion? 

• Finns det tydliga mål som ska uppnås inom sektionen på lång och kort sikt? 

• Hur följs mål och strategier upp? 

Verksamhet 

• Vilka faktorer anser du är avgörande för att sektionen ska prestera hög nivå? 

o Vilka faktorer är avgörande för att leverera i tid? 

o Vilka faktorer är avgörande för att säkerställa innehållet/kvaliteten i leveransen? 

• Hur utvärderar du din sektions arbete? 

Prestationsmätning/KPI  

• Vilken roll spelar mätetal/KPIer i sektionen idag? 

o Hur viktiga är de? 

o Vad vill ni uppnå med dem? 

• Vilka är dom och hur används dom i praktiken? 

o Vilka redskap används? (mätetal, scorecards, forecast etc.) 

o Var och när diskuteras de? 

o Vilka personer? 

o Vad för insatser sker? 

• Vilka specifika KPIer ger du idag mest uppmärksamhet? 

• Hur tycker du att KPIerna fyller sin funktion? 

• Hur skulle du önska att KPIerna fungerade? 
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Kultur 

• Hur skulle du beskriva kulturen inom din sektion? 

o Vilka värderingar delas inom din sektion? 

o Hur påverkar den befintliga kulturen det dagliga arbetet? 

o Om Scaniahuset nämns: Hur förankrat är huset? 

o Vad har Scaniahuset för roll i sektionen? 

• Hur är samarbetet…  

o mellan grupperna inom sektionen? 

o mellan sektionerna? 

o mellan avdelningen och övriga delar av Scania? 

• Hur skapas motivation hos de anställda? 

Struktur och organisation 

• Hur väl tycker du organisationsstrukturen fungerar för det arbete som ska utföras? (Med 

hänsyn till uppdelningen projekt/avdelningar) 

• Hur väl fungerar beslutsstrukturen i organisationen? 

o Tas beslut tillräckligt snabbt? För snabbt? 

o Hur upplevs kvaliteten på de beslut som tas? 

• Hur delas kunskap och erfarenheter inom organisationen? 

Innovation 

• Vad är din syn på innovation? 

• Hur ser du på behovet av innovation inom din sektion? 

o Fylls det behovet i dagsläget? 

• På vilka sätt stimuleras och uppmuntras innovation? 

o Finns rutiner för att ta tillvara på innovativa idéer? 

o Uppmuntras det att arbeta inom olika områden? 

o Avsätts tid till att jobba med annat än de vanliga sysslorna? 

• Hur ofta omvärderas gällande arbetssätt och rutiner? 

• Vad tycker du om den kompetensutveckling som bedrivs? 

Gå & Se 

• Hur relevant anser du att bedömningen i Sjökortet är? 

• Hur väl fungerar rutinen Gå & Se för att styra mot önskat beteende inom dessa områden? 

• Genomförs Gå & Se av sektionsledningen utöver de som görs av avdelningens ledningsgrupp?

  

Budget 

• Hur påverkar budget sektionens arbete? 

o Är budget något som begränsar handlingsutrymmet eller något som snarare skapar 

nyttiga prioriteringar? 

Digitalisering 

• Vad är din syn på digitalisering i verksamheten? 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE OBJEKTLEDARE 
Personligt 

• Hur länge har du jobbat på Scania? 

o Hur länge har du haft rollen som objektledare? 

o Vad har du haft för roller (på Scania) innan? 

• Kan du beskriva din roll som objektledare? 

o Vilka är dina ansvarsområden? 

o Hur fördelar du din arbetstid? 

Strategier och mål 

• Upplever du att det finns tydliga strategier som är drivande i sektionens arbete? 

Verksamhet 

• Vilka faktorer anser du är avgörande för att arbetet inom objektet ska prestera hög nivå? 

o Vilka faktorer är avgörande för att leverera i tid? 

o Vilka faktorer är avgörande för att säkerställa innehållet/kvaliteten i leveransen? 

• Hur utvärderar arbetet inom objektet? 

Prestationsmätning/KPI  

• Använder du några mätetal/KPIer i för att följa objektets arbete? 

o I så fall: vilka verktyg? 

Kultur 

• Hur skulle du beskriva kulturen inom sektionen? 

o Vilka värderingar delas inom sektionen? 

o Om Scaniahuset nämns: Hur förankrat är huset? 

o Vad har Scaniahuset för roll i sektionen? 

• Hur är samarbetet…  

o mellan grupperna inom sektionen? 

o mellan sektionerna? 

o mellan avdelningen och övriga delar av Scania? 

• Hur skapas motivation hos de anställda? 

Struktur och organisation 

• Hur väl tycker du organisationsstrukturen fungerar för det arbete som ska utföras? (Med 

hänsyn till uppdelningen projekt/avdelningar) 

• Hur väl fungerar beslutsstrukturen i organisationen? 

o Tas beslut tillräckligt snabbt? För snabbt? 

o Hur upplevs kvaliteten på de beslut som tas? 

  



2 (2) 
 

  

Innovation 

• Vad är din syn på innovation? 

• Hur ser du på behovet av innovation i arbetet? 

• Anser du att tillräckligt utrymme för innovation ges? 

• På vilka sätt stimuleras och uppmuntras innovation? 

o Finns rutiner för att ta tillvara på innovativa idéer? 

o Uppmuntras det att arbeta inom olika områden? 

o Avsätts tid till att jobba med annat än de vanliga sysslorna? 

• Vad tycker du om den kompetensutveckling som bedrivs? 

Budget 

• Hur påverkar budgeten arbetet inom objekten? 

o Är budget något som begränsar handlingsutrymmet eller något som snarare skapar 

nyttiga prioriteringar?  
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BILAGA 3: UTVÄRDERING AV MÄTETAL 
Av sekretesskäl så visas inte den kompletta uppsättningen av mätetal inom den studerade organisationen. Mätetal som anses särskilt känsliga och som inte bemöts direkt i rapporten 

har därför dolts med en svart överstrykning. 

CENTRALA MÄTETAL 

Mätetal 

R
e
le

va
n

s 

Jä
m

fö
rb

a
rh

e
t 

T
ro
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rd
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t 

T
y
d
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Kommentar 

Sjukfrånvaro 
x x x x 

Bra mätetal som tydligt kopplar till strategier gällande friska & motiverade 

anställda 

Personalomsättning intern, senaste 24 

månader 
x x x  

Mätetalet saknar tydlighet eftersom det inte direkt framgår vad som räknas som 

internt/externt. Avses hela Scania, R&D, eller enbart respektive avdelning? 

Personalomsättning extern, senaste 24 

månader 
x x x  

Se ovan 

Genomförda utvecklingssamtal med 

utvecklingsplan, andel anställda 
x x x x 

Bra mätetal som tydligt kopplar till strategier gällande friska & motiverade 

anställda 

Ledtid för rödpilsprojekt i M & H processer, 

genomsnitt 
x  x x 

Variansen i projektstorlek och -komplexitet gör att mätetalet inte tydligt är 

jämförbart mellan perioder. Istället kan ett glidande medelvärde vara bättre. 

Andel projekt som passerar SOCOP i tid x x x x Bra mått på processens leveransprecision och flödesorienteringsstrategin.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x  x x 

Ingen definition för vad som utgör en xxxxxxxxxxx kan skapa oönskade 

beteenden (samma arbete kan skapa olika många xxxxxxxxxxx beroende på 

vem som gör dessa) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x x x x 

Bra för flexibel kostnadskontroll, men måste finnas noga avvägt golv och tak 

för uppsatt mål. Gällande kompetens kan det vara riskabelt att ha för hög 

andel.  

Antal ansökta patent x x x x Lämpligt mätetal för utfall på innovationsstrategin. Täcker dock bara en aspekt 
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av innovation 

Antal uppfinningsanmälningar x x x x Se ovan 

Timfördelning 

 x x x 

Målen förefaller inte vara befästa på avdelningen. Bra om förståelse av målen 

finns, exempelvis för att följa upp att tid ges för gulpil vilket driver innovation 

Om gulpilstid ska säkerställas kan det vara av relevans att mäta utvecklingen i 

absoluta termer också 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x Bra för att följa upp att inte kompetens försvinner över tid. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x Se ovan 
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AVDELNINGENS MÄTETAL 

Mätetal 

R
e
le

va
n
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Jä
m

fö
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rh
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t 
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ro
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rd
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T
y
d
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g
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e
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Kommentar 

Kompetensutveckling, andel arbetstid 

x x  x 

Osäkerhet kring vad som skall rapporteras som kompetensutveckling och att 

det verkligen görs gör trovärdigheten bristfällig. Dock mycket relevant mätetal 

med avseende på strategierna. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x   x 

Olika grader av allvar inom mätetalet samt tydliga problem med rapporteringen 

gör att både jämförbarhet och trovärdigheten är bristande. Svåra xxxxxxx skulle 

exempelvis kunna studeras enskilt. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x x x x 

Viktigt för att attrahera och knyta till ny kompetens samt för att utmana 

rådande synsätt 

Direct-run ECOer, antal samt andel av totala 

antalet  
x x x x 

Bra indikator på kvalitet och säkerställande av ett effektivt flöde 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 x x x 

För specifikt mätetal som behandlar en för liten del i verksamheten för att 

behandlas på denna nivå 

Antal leveransstopp i SOCOP orsakade av 

avdelningen 
x  x x 

Jämförbarheten är problematisk eftersom mätetalet inte ställs i proportion med 

totala antalet bilar i SOCOP 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x / x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Fel per bil och år i avdelningens artiklar x x x x Följer upp kvaliteten i provningsarbetet. 

Antal konstruktionsanvisningar 

x   x 

Viktig för bl.a. kunskapsspridning och lessons learned. Kan undvika onödigt 

arbete och således förbättra flödeseffektiviteten. Anvisningarna används inte 

genomgående, vilket ger låg trovärdighet och jämförbarhet mellan sektioner. 

Antal uppdaterade konstruktionsanvisningar 
x   x 

Se ovan. Om det finns oklarheter i vad som är en uppdatering försämras 

trovärdigheten. 

VOR (Vehicle of-road) per bil under dess 

första år pga. fel orsakade av avdelningen 
x x x x 

Följer upp att produkten har hög kvalitet hos slutkunden. Tydligt 

resultatfokuserat mått. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  x x 

Mäter enbart felen i relation till andra avdelningar och säger inget om hur 

många avvikelser som faktiskt orsakas. Ett absolut mått vore önskvärt. 

 


