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Abstract
Bakgrund: MoDo Skog upplever idag att deras ekonomistyrning i allt för hög utsträckning fokuserar kostnader,
framförallt kostnader som förknippas med avverkning samt transport av råvara. Som ett led i denna kostnads-
fokusering har MoDo Skog en misstanke om att det förekommer suboptimeringar inom virkesflödesprocessen. Före-
taget upplever dessutom att de är dåliga på att mäta och följa upp så kallade mjuka faktorer.
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att kartlägga en virkesflödesprocess och därefter undersöka förutsättningarna
att utarbeta ett Balanced Scorecard med funktionella nyckeltal.
Avgränsningar: Arbetet inom fallföretaget begränsas till att gälla virkesflödesprocessen från avverkning till dess att
råvaran kommer till industrin på Iggesundsregionen. Vi beaktar endast de avverkningar som sker på fallföretagets eg-
na marker.
Genomförande: Studien har genomförts på fallföretagets region Iggesund. Vi har dessutom genomfört en förstudie
på region Norrköping. För att erhålla ytterligare information om bolagets visioner samt strategier genomfördes även
en intervju med MoDo Skogs VD Björn Andrén.
Resultat: Vi har funnit att ett Balanced Scorecard skulle leda till en mer helhetlig syn på företagets ekonomistyrning.
Detta på grund av att denna följer upp och mäter områden som idag inte mäts. Dessutom skulle ett balanserat styrkort
på ett bättre sätt synliggöra både visioner och strategier än vad som är fallet idag. Detta anser vi vara den största för-
delen med en eventuell implementering av Balanced Scorecard i MoDo Skog. Därutöver ser vi att det finns en po-
tential med styrkortet, nämligen att det kan öka medarbetarnas engagemang som därigenom kan förbättra befintliga
processer. Dock anser vi att vissa av de förutsättningar som enligt BSC konceptet bör råda inte gör det i dag. Dessa
faktorer är bland annat att MoDo Skog har få kunder, marknaden för deras produkt utvecklas i en långsam takt samt
att organisationen idag är tillplattad. Sammanfattningsvis anser vi dock att fördelarna tycks överväga nackdelarna med
en Balanced Scorecard implementering.
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Abstract
Background: MoDo Skog is currently experiencing its management control to be too focused on costs. Especially costs
associated with the fell and transport of raw materials. As a step in this focusing on costs, MoDo Skog has a suspicion of
suboptimum being present within the lumberflowprocess. The company is also finding that it is substandard at measuring
and follow up on so called soft factors.
Purpose: Our purpose with this essay is to map a lumberflowsprocess and then research the potential for developing a
Balanced Scorecard with functional key measures.
Limitations and Assumptions: The limitations and assumptions we have made in the essay are that only one company and
only one region are being researched. The work within the case company is limited to the lumberflowprocess from fell until
the lumber arrives at the factory. We are only recognizing those factors tied to fell being made on the case company own
property. Included in the industry are those by MoDo wholly owned subsiduaries within the pulp- and sawmill industry, i.e.
Iggesund Paperboard and Iggesund Timber.
Methods and Execution: The study has taken place on the case company´s region Iggesund.  We have also carried out a
prestudy at MoDo Skog’s Norrköping region. In order to further understand and gain insight in the company’s visions and
strategies, an interview was conducted with the CEO of MoDo Skog, Björn Andrén.
Results: We have come to the conclusion that a Balanced Scorecard most likely would result in a more complete assesment
of the company’s management control. This because it tracks and measures aspects not being included in today’s practices.
Further, a Balanced Scorecard would better perpetrate visions and strategies than what is currently being the case. This we
see as the biggest advantage with an eventual implementation of a Balanced Scorecard at MoDo Skog. In addition we also
see a potential for the Balanced Scorecard to strive for an engagement among the workforce to find improvements re-
garding existing processes. However, we are of the view that some of the preconditions that, according to the BSC model,
should be present are not. These factors include that MoDo Skog has few customers, the market for their product is not
undergoing a continuous development, and the organization is very flat. In conclusion we are of the opinion that the bene-
fits outweigh the negatives with the implementation of a Balanced Scorecard.
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En livlig debatt uppstod i mitten av 1980-talet vad beträffar företagens
ekonomistyrning. Många menade att denna inte hade utvecklats i samma
takt som sin omvärld. Den ekonomistyrning som i många fall tillämpades
var framtagen i början av detta sekel och fångade inte alls de mätproblem
som en organisation av idag ställs inför. Den mest kända kritiken uppkom
då Johnson och Kaplan (1987) kom ut med boken Relevance Lost- the Rise
and Fall of management accounting. I den menade författarna att ingen ut-
veckling av ekonomisystemet av betydelse har skett sedan 1925. Kritiken
går främst ut på att den ekonomiska styrningen i allt för stor utsträckning
baseras på externa redovisningsmått, då det inom företagen har ansetts som
viktigast att tillgodose utomstående intressenters informationsbehov.

Ijiri (1975) menar att traditionella redovisningsmått har den fördelen att de
är objektiva, tillförlitliga och verifierbara. Det har dock riktats en hel del
kritik mot dessa traditionella mått. Simons (1995) skriver att redovisnings-
mått ofta är olämpliga när det gäller att visa vilken påverkan vidtagna åt-
gärder har på effektiviseringen av verksamheten. Även Olve m fl (1999) är
kritisk mot dessa måtts användbarhet inom internredovisningen. Måtten har
den nackdelen att de riskerar att bli för aggregerade för att vara användbara
på operativ nivå. De inbjuder till kortsiktigt tänkande då investeringar i t ex
utbildning och FoU medför kostnader medan intäkterna till stor del kom-
mer i senare rapporteringsperioder.

För att företagen skall överleva i den nya omgivningen är det nödvändigt
att de snabbt anpassar och förändrar sig, Dixon m fl (1991). Jan Lindvall
beskriver dagens företag när han skriver:
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Lindvall, 1994, s. 12

1Vad är då ekonomistyrning? För att klargöra detta följer här ett antal defi-
nitioner och förklaringar som vi sympatiserar med. Företagsstyrning ska
syfta till att säkerställa en balans mellan företagets mål över tiden (både på
kort och lång sikt) samt i rummet (både horisontellt och vertikalt) så att den
ekonomiska måluppfyllelsen blir god, Samuelsson (1997). Ekonomistyr-
ning handlar om att formulera mål och styra företaget och medarbetarna
mot dessa Bruzelius & Skärvad (1995). Ytterligare en definition ges av
Anthony:

9+�	�����	�!-	���!��!�.�! �-���!��!:.�-.!��	�����!������!�.��!���7
��-��!���!����	�
!�	
!���
!����-������!�	!�.�!�--� ���.��	�!�!�.�!���7
	�;���	�<�!�&�-������9

Anthony och Govindarajan, 1998, s. 6

Under en lång tid har det varit vanligt att företagen uppfattas som en verti-
kal organisation. Det blir numer allt vanligare att företagen ses ur ett hori-
sontellt perspektiv. Företagen anses då bestå av ett antal sammanhängande
och beroende aktiviteter eller processer. Detta medför att det blir viktigt att
uppmärksamma att det som sker i en aktivitet kan påverka en annan. Det
blir allt viktigare att främja ett gott samarbete och se till totalvärdet för
slutkunden. Lindvall (1994)

�����,������	
��"��
��

Vi har valt att studera möjligheterna med en ekonomistyrning som är bättre
anpassad för de förutsättningar som råder idag. Vi kommer i vår uppsats att
applicera de tankar som ligger inom ramen för ett Balanced Scorecard.
Detta ämnar vi att göra på företaget MoDo Skog, som är en råvaruleveran-
tör i en mogen bransch.

                                                          
1 Vi jämställer begreppen Management Control, verksamhetsstyrning och ekonomistyr-
ning med varandra. Dessutom jämställer vi begreppen externa redovisningsmått med
traditionella redovisningsmått.
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Skogsindustrins förutsättningar har förändrats, inte minst på grund av all-
mänhetens ökade miljömedvetenhet. Detta har fått till följd att miljöaspek-
terna allt mer har uppmärksammats av skogsföretagen. Som exempel på
detta kan nämnas att skogssvårdslagen 1993 ändrades så att produktions-
och miljömålen tillmättes lika stor betydelse. Kommittén för skoglig teknik
och logistik (1999).

Carl-Johan Bredberg, skogsteknisk chef inom MoDo Skog och medlem i
kommittén för skoglig teknik och logistik, har beskrivit utvecklingen inom
MoDo Skog under de senaste decennierna på följande sätt. Framförallt vad
gäller produktivitet, kostnader och virkesflöden har den skogstekniska ut-
vecklingen hämmats av ett allt för stort virkeslager på upp till två års för-
brukningar. Dagens situation med två till fem veckors lager kräver en helt
annan helhetssyn med virkesflöde, flexibilitet och kundorientering som fo-
kus för utvecklingen. Han säger vidare att Sverige tillsammans med Fin-
land har världens högsta råvarukostnader av vilka kostnaderna för skogs-
produktion, drivning och transport står för cirka 70 procent av totalkostna-
den.

Utvecklingen inom MoDo Skog och skogsindustrin som helhet känneteck-
nas av att råvaruförsörjningen pga tidigare låg produktivitet, höga kostna-
der och dålig arbetsmiljö varit allt för fokuserat kring avverkning och ter-
rängtransport. Detta har medfört att avverkning och terrängtransport har
setts som de viktigaste utvecklingsområdena, fristående från de efterföljan-
de leden i försörjningskedjan. Dagens avverknings- och transportsystem är
betydligt mer kostnadseffektiva. Moderna pappersmaskiner kännetecknas
av en komplicerad process som kräver färskt virke. Detta leder till att hela
virkesflödeskedjan måste ses som en helhet. MoDo Skog inser att de nyck-
eltal som de använder sig av idag inte beaktar dessa aspekter och att det
finns risk att de leder till suboptimeringar. Dessutom finns det flera områ-
den, t ex miljön och medarbetarna som är av väsentligt intresse och därmed
borde få ett större utrymme inom företagets ekonomistyrning.
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Kaplan och Norton menar att ett Balanced Scorecard2 (BSC) innehåller

9=�	�	-���!��������! �.��! ����! �.�! �������!�! �-��	�!�����
�! ����	�!�	
! ��
-� ����	��! �.�! ��	�	-���!��������!:��.! �����	��!��������! 	! -���7
���! �������-��	3! �	���	��!  �-�����3! �	
! �.�! ���	�;���	<�! �		����	�
�	
!�� �����	�!�-��������9�

Kaplan & Norton, 1992, s. 71

En av huvudidéerna bakom Kaplans och Nortons Balanced Scorecard är att
åstadkomma en koppling mellan organisationens visioner och strategier å
ena sidan och dess operativa verksamhet å den andra sidan, Olve m fl
(1999). Det traditionella finansiella perspektivet kompletteras med kund-,
process- och innovationsperspektiv. Dessa perspektiv ska vara både bakåt-
och framåtblickande men även in- och utåtblickande. BSC ska vidare hjäl-
pa företagsledningen att begränsa informationsflödet genom att begränsa
antalet mått. Ledningen ska tvingas att fokusera ett antal mått som anses
vara mest kritiska. Genom att ta fram mått inom de valda perspektiven er-
hålls en mer heltäckande bild av företagets prestationsförmåga.

Vad som bör betonas är att ett framtaget styrkort inte är statiskt utan hela
tiden måste utsättas för en kritisk granskning. Då organisationens förutsätt-
ningar och mål ändras måste även den ekonomiska styrningen genomgå
förändringar. Kaplan & Norton (1992) skriver att de mål som har kommit
fram ur visionerna ska översättas till mått. Hur denna måttframtagning ska
gå till beskriver författarna inte så noggrant. I senare litteratur beskrivs
måttframtagningen som en process där intervjuer och brainstorming utgör
grunden till att hitta orsak-verkan samband mellan olika mått och skapa en
balans mellan de olika perspektiven, Olve m fl(1999). Det nya med Balan-
ced Scorecard är enligt Olve m fl (1999) balansen, helhetssynen och ställ-
ningstagandet till framtiden.

Lawler (1976) menar att kontroll och utvärderingsmått bör vara ��-���
��,
�"����*�	
�� samt �*���� ���� �������. Det förstnämnda innebär att måttet
ska vara verifierbart, det andra att det ska fånga alla relevanta handlingar
och beteenden. Med påverkbarheten menar Lawler att måttet ska ta hänsyn
till de ansträngningar och handlingar som den enskilde individen vidtar.
Det är dock sällsynt att ett mått innehar alla dessa kvalifikationer.

                                                          
2 Vi kommer i uppsatsen att jämställa begreppen Balanced Scorecard, Balanserat
styrkort och styrkort
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Magnus Holmström (1998) har också försökt att kategorisera de egenska-
per som ett mått bör innehålla. Kriterierna ska bidra till att utvärdera nyck-
eltalen. Dessa är:

 �������, visar hur väl måttet ansluter till vision, strategi och framgångs-
faktorer.
.*�������, visar hur väl måttet går att kvantifiera och följa upp.
/
��
����, visar hur väl måttet speglar den verksamhet som ska mätas.
,�����������, visar hur väl utfallet av den mätta verksamheten kan påver-
kas.
+&	�
����, visar hur begripligt måttet är.
0�����
�
���, visar hur informationsvärdet förhåller sig till kostnaden.

Utöver de ovan nämnda kriterierna bör också nyckeltalen ta hänsyn till det
som är unikt med ett Balanced Scorecard, nämligen ��������, ��������&1
��� och ��*���
��������	����
��������
	��.

När vi senare i uppsatsen diskuterar huruvida ett nyckeltal är ändamålsen-
ligt så innebär det att måttet ifråga bör innefatta de av Lawler, Holmström
och Olve beskrivna egenskaperna. Vi är medvetna om att det är svårt att
hitta nyckeltal som fångar alla dessa egenskaper. Vi kommer vid nyckel-
talsframtagningen beakta dessa kriterier. Ett nyckeltal som genomgått en
sådan kritisk granskning kommer fortsättningsvis att kallas för ett funktio-
nellt nyckeltal.

Genom att använda oss av ett Balanced Scorecard anser vi att det kan bli
möjligt att få en mer heltäckande bild av virkesflödets totalprestation.
Skulle denna helhetssyn minska risken för suboptimering? Är det möjligt
att utveckla ett Balanced Scorecard som bidrar till en effektivare ekonomi-
styrning? Går det att identifiera nyckeltal som är gångbara genom hela flö-
desprocessen eller är det så att de olika huvudmomenten kräver olika nyck-
eltal? Är det i så fall möjligt att kontrollera om de olika nyckeltalen är kon-
gruenta, dvs att de strävar åt samma håll. Kan verkligen ett Balanced Sco-
recard tillföra någonting nytt till ett företag som Modo Skog?

�����(&���

Vårt syfte är att kartlägga en virkesflödesprocess och därefter undersöka
förutsättningarna att utarbeta ett Balanced Scorecard med funktionella
nyckeltal.
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�����2���*���
����

De avgränsningar som gjorts i uppsatsen är att endast ett företag och en re-
gion studeras. Arbetet inom fallföretaget begränsas till att gälla virkesflö-
desprocessen från avverkning till dess att virket kommer fram till industrin.
Vi beaktar endast de faktorer som är förknippade med avverkning som sker
på fallföretagets egna marker. Med industrin förstås de av MoDo helägda
massa- och sågverksindustrierna, dvs Iggesund Paperboard, Hallsta pap-
persbruk och Iggesund Timber.
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������������
�����������������	

���!������!�	!���������  ����!�		����!��!�!���!�����������!���!��7
��	��� ����!�4�.*��	�	�������!��!�	���!���!�����  ��!��!�*
�	�!��
���
���

��! �������! ����	��� ! ���! &��������! ��
! ��		�	��! ��
���! �! ���

���	! ��
�4��! �4�! �*��! ���*	�� �	����! -.! �����7
	�	������	
�	�!2����!�4�!���!������	!�������!���!��		�!�4�&�!�*��
���	���	�!����!
�!����������!��!��!
���!�����*	!
����!��	����

��������������
��������

Då vår rapport av naturliga skäl innefattar människor, dvs vi som forskare
samt de människor ute i organisationen som vi ska intervjua så anser vi att
följande citat är beskrivande.

9���.��������	��� �	!  ����	�����! �	��! �&�����3! ���
���	�����! -.! ��		
��	��� !�!
�!�4�.*���	
�	!��!.��!���
�����!7!
��!�4�!�	��	!����	��� �
���! ��	��� �����-���	�! ����! �����*	! �	! ����! �  ����	�	�! ���
���	����! (�7
���*	!
����! ����! 
��! �������! ���! ��! �! �*��! ������!��
! ���.��������	��� ����
��*�������	�	���! �����
���! ��
�4�! �4�! 
�! ���
���	���! ��! ��! �&����! .��
��!���*	�� �	���9

Holme & Solvang, 1997, s. 33

Vi har en ambition att vara objektiva, dvs att vi vill verka för en öppenhet
och medvetenhet när det gäller sättet att redovisa vårt resultat. Dock är vi
medvetna om att uppsatsarbetet påverkas av våra värderingar, känslor och
tidigare erfarenheter. Vår ambition är att resultatet av vårt arbete ska kunna
användas av andra än vårt fallföretag MoDo Skog, men samtidigt är vi
medvetna om att vårt resultat i stor utsträckning är påverkat av de specifika
förutsättningar som rådde under uppsatsens genomförande. Det går inte att
bortse ifrån att vi utgått från material som är företagsspecifika och att de
personer vi intervjuat är påverkade av sina tidigare erfarenheter, vilket gör
deras svar mer eller mindre subjektiva. Dessutom bidrar vi, som tolkare och
författare, med vår subjektiva uppfattning, vilket också påverkar resultatet.
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Føllesdal har definierat begreppet objektivitet på följande vis.

9,	!���������	�	�!>�!�8!�	!��.�	
��	�3!���!)�7 �����3!�	!�������?!��!�7
&�����! �! -.! �	
���! �! 
�! �  ����	�	���! -.! ������
��! 
�	! ��� ��! .�
��������	!�	��!������!�4��	
���!�!��	!.�
�!.���! �������	
��!��		�
�
�!����	3!��
!����!�  ���	�	���!-.!����!�����	�����!.� ������9

Føllesdal et al, 1995, s. 414

Vi anser att från det vi föds påverkas vi av föräldrar och vänners åsikter
och värderingar. Under utbildningstiden erhålls en mängd kunskap som
också påverkar vår inställning till saker och ting. Alvesson & Sköldberg
(1994) menar att det finns allmänna normer och lagar i de flesta kulturer.
Allt detta tillsammans gör att individen är ”programmerad” med ett antal
grundläggande föreställningar som bildar den verklighetsuppfattning som
påverkar det sätt på vilket individen ser på sin omvärld, sin roll i den sam-
ma och även på sätt att se på problem och möjliga lösningar.

�����)���
���
��������"	
�

Vår undersökning syftar till att studera ett relativt avgränsat flöde i en or-
ganisation, dvs ett virkesflöde inom MoDo Skog. På grund av dessa givna
förutsättningar så måste vi som forskare skaffa en djupare förståelse kring
de aktiviteter som är förknippat med en sådan situation. Därför anser vi att
den kvalitativa ansatsen är att föredra framför den kvantitativa.

Lekvall och Wahlbin har förklarat skillnaden mellan de två såsom:

9#����������!�	
���4�	�	���!��!�*
�	�!
��!��	!������!�	3!�	��������!-.
�����! 
���! ��! �	��!��	�	�������! ��	! ���	��������3! 
��! �����-���! �! ������7
����!#����������!�	
���4�	�	���!��!�����! �  ���
�! ��! �������
���! �����
�������	
���4�	�	���!��
!��*!������!#��	��������!���
���!��! �*
�	�!
��

��!�	�����
�!����������!�����-��!�!���������!>�
��?!-.!-��*!�	��������
���	���������9

Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 141

Starrin och Svensson (1994) har försökt att exemplifiera kvantitativ- och
kvalitativ analys genom olika belysande frågeställningar. I en kvalitativ
analys skulle det kunna låta så här.
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Starrin & Svensson, 1994, s. 23

Motsvarande frågeställning för den kvantitativa analysen skulle då kunna
vara.

9=�		�!
��!	*��!�����	
!�����	!�!-.!�@!=4�������!�! �! ��4���!�����
��	
��!�����	�	�!�!���  �	!1!�	!2@9

Starrin & Svensson, 1994, s. 23

Med begreppet fallstudie brukar avses studier där intresset är riktat mot
detaljerade och djupgående beskrivningar och analyser av något enskilt
fall. Fallstudier passar även på vissa explorativa undersökningar, där man
inte i förväg kan avgöra vad som är viktigt eller oviktigt att undersöka.
Lekvall & Wahlbin (1993)

Resultatet av en fallstudie bör vara deskriptiv, dvs att beskrivningen av den
företeelse man studerat är omfattande och tät. Med tät avses en fullständig
och bokstavlig tolkning av det som studerats. Dessutom ska en fallstudie
innehålla så många variabler som är praktiskt möjligt samt att den ska be-
skriva samspelet mellan dessa förklarande variabler. Därutöver ska studien
vara heuristisk, dvs studien ska förbättra läsarens förståelse av den företeel-
se som studerats. Slutligen bör fallstudier vara induktiva, dvs utgå ifrån
empirin. Detta ska bidra till att upptäcka nya relationer och begrepp. Merri-
am (1994)

På grund av att vår undersökning är tidsbegränsad så vill vi inte kalla den
för en fallstudie. Vi anser dock att den har en fallstudieliknande ansats.

Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att traditionellt sett brukar två olika
förklaringsmodeller nämnas: induktion och deduktion. Den förstnämnda
ansatsen utgår från en mängd enskilda fall och menar att ett samband som
observerats i samtliga fall också är generellt giltigt. Svagheten i modellen
ligger i att det uppstår ett glapp mellan en samling enskilda fall och en all-
män sanning. Den deduktiva ansatsen utgår från en generell regel och me-
nar att den har förmågan att förklara ett enskilt fall. Denna modell är enligt
Alvesson och Sköldberg mindre riskfylld. Däremot har den begränsat för-
klaringsvärde då den verkar förutsätta vad som ska förklaras.
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Ett sätt att förena de ovan nämnda förklaringsmodellerna skulle kunna vara
abduktion. Denna metod används enligt Alvesson och Sköldberg (1994) i
många fallstudiebaserade undersökningar. Abduktion innebär att:

9,��!�	�����!����!�����!��
!���!.� �������!4������ �	
�!�4	����3!��3!�

��!���!�������3!�4�������!������!���*���!)��	�	��	!�4�!��
�	!���������!��7
	�!	��!�������������9

Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 42

Abduktion kan sägas vara en kombination av induktion och deduktion men
den tillför även en djupare förståelse då det empiriska tillämpningsområdet
utvecklas successivt under studien. Teorin justeras och förfinas under re-
sans gång genom att forskaren alternerar mellan tidigare teori och empirin
varigenomen en utveckling sker då de påverkar varandra. Abduktionen ut-
går från empiriska fakta men avvisar inte teoretisk förförståelse. Empiri-
analysen kan kombineras med studier av tidigare teori, inte med syfte att
utföra någon mekanisk upprepning utan för att upptäcka mönster som kan
bidra till en ökad förståelse. Alvesson och Sköldberg (1994)

I vår undersökning blir en abduktions liknande ansats aktuell då vi försöker
lösa ett antal problem och beskriva ett enskilt fall utifrån en Balanced Sco-
recard modell. Där vi anser att modellen är bristfällig justeras denna genom
att delar från andra teorier används, detta gör att modellen kan få delvis nya
empiriska tillämpningsområden. Vi avser dock ej i denna undersökning att
kunna styrka vår tolkning med hjälp av nya iakttagelser. Detta lämnar vi till
senare undersökningar.

�����������-"��

En betydelsefull del av vår rapport är de 11 intervjuer som vi genomförde i
Iggesund. Mycket av rapportens trovärdighet är beroende av hur ens fråge-
ställningar formuleras samt hur intervjuerna genomförs. Att bli en fullgod
intervjuare kräver år av träning. Dock har vi studerat en hel del litteratur
innan vi for till Iggesund samt att vi dessutom genomförde en förstudie på
MoDo Skogs Norrköpingsregion. Detta för att vi skulle skaffa oss en så
bred förståelse som möjligt om vårt problem innan vår huvudstudie tog vid.
Förhoppningsvis har detta hjälpt oss att förbättra våra slutgiltiga intervjuer.
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Vi anser att nedanstående citat på ett bra sätt speglar intervjuns fördelar.

9��!��	!�	��!��������!��	���3!��	���!-.!���������!��!��	!�	��!��������
.�	
��	���!��!���4���! �4�! ��	��!��
�	�!��!��	! �	��!��������!�������	��
��!�	��	!��		��!��������!�����!
��!�	��	!��		���!	������	
��!��!��	!�	��
��������!.��!��		����!��� ��!��	�	�!�!����
�	!-.!�����!�		��4�
��!
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��
�4��!�4�!����	
�	�!�!�������.���	!7!��!�*���!��*��!��		����	�!�!
��7
��!������!������!��
! �	����&���!��! �*��
��!���! �4��!
��!�4&����! �4�! ��!���
�	��!�	!�		�	!��		�����! ��� ������9

Merriam, 1994, s. 86

Den personliga intervjuns stora fördel är dess praktiskt taget obegränsade
möjligheter när det gäller vilka sorts frågeställningar samt andra stimuli
som kan användas. Intervjun kan dessutom bli omfattande under förutsätt-
ning att den uppfattas som intressant av respondenten. Därför är personliga
intervjuer lämpliga då man vill göra omfattande och ingående intervjuer.
Lekvall & Wahlbin (1993)

Personliga intervjuer kan ta många former. Intervjuaren kan å ena sidan
välja att göra en helt strukturerad intervju med färdigformulerade frågor. Å
andra sidan kan man välja att genomföra en helt ostrukturerad intervju, där
man tillsammans diskuterar ett ämne och där ingen större förplanering är
möjlig. Lekvall & Wahlbin (1993)

Då intervjuer genomförs måste forskaren alltid vara beredd att tolerera vad
respondenten säger. Detta innebär inte nödvändigtvis att man måste accep-
tera vad den intervjuade säger. Någon sorts diskussion och övertalningsför-
sök kring dennes åsikter ska naturligtvis inte äga rum. Trost (1997) Det
gäller att sätta sig in i olika personers situation, kunskap och känslor. Föl-
jande citat belyser detta:

9+�
!��� ���!������!��	!��	�!���!��	!.*����!��
!
�	!��	! �����!��
A
��	! ��		��! ��� ���! �	��! ����! �	�4�!  ���	�	! �! ���! ���	! -��*!��
! .�	�
�����!.�		��!*������!-.!�����	
��!2�! ������! ��!��! ������! 	�!.�! ��	���
��*��! �4�! ���! ��		�! ��� ���!��
! �	! ������3! 
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��! ������
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Trost, 1997, s. 70
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Respekt för medmänniskor är av största vikt vid all samhällsforskning.
Detta innebär att människor aldrig får göras till medel för att uppnå vissa
mål. Tystnadsplikten måste följas. Respondenten ska inte luras att delta på
falska premisser utan det är upp till den enskilda individen att avgöra om
denne vill delta. Holme & Solvang (1997)

�����3���������	

Vi har valt att använda oss av urvalsmetoden bedömningsurval i undersök-
ningen. Detta innebär enligt Lekwall och Wahlbin (1993) att undersök-
ningsenheter väljs ut efter vissa kriterier som på förhand kan bedömas vara
särskilt intressanta för undersökningen. Metoden innebär att det inte går att
beräkna det slumpmässiga felets storlek. Därmed är det inte möjligt att
ställa upp några regler för hur stort ett urval ska vara för att ge en viss sä-
kerhet i slutsatserna. Det får istället bedömas från fall till fall med hänsyn
till undersökningens syfte, inriktning, uppläggning m m.

�����+
���*��������*��

Innan vår huvudstudie tog vid genomförde vi fyra intervjuer på MoDo
Skogs Norrköpingsregion. Dessa intervjuer gav oss värdefulla insikter som
vi sedermera drog nytta av då vår huvudstudie tog vid. En sådan viktig in-
sikt var att vi i samband med huvudstudien enbart skickade diskussionsom-
råden till samtliga respondenter. Detta har sin förklaring i att vi upplevde
att intervjuerna under förstudien tenderade att bli något av ”svara på frågor
karaktär”. Vi saknade därmed den dynamik som uppkommer då vi och re-
spondenten på ett något mer förutsättningslöst sätt diskuterar kring ämnet.
Vi tyckte att detta för oss nya förfaringssätt blev bättre än det som valdes
vid förstudien.

I det följebrev som medföljde diskussionsområdena i huvudstudien valde vi
att beskriva frivilligheten av att låta sig bli dokumenterad på band. Samtli-
ga gav dock sitt medgivande till detta. En ytterligare förutsättning för inter-
vjuerna var att respondentena tilläts vara anonyma i rapporten. Längden på
intervjuerna varierade från knappt en timme till drygt två timmar. Efter det
att vi hade skrivit ut våra bandade intervjuer skickades dessa till respon-
denterna som fick tillfälle att korrigera eventuella felaktigheter.

Då vi sammanställde informationen från intervjuerna upplevde vi att denna
var av icke känslig karaktär. Men att i efterhand fråga respondenterna om
att slopa anonymiteten kändes utifrån etiska utgångspunkter felaktigt. Dock
valde vi att inte anonymisera intervjun med VDn Björn Andrén. Denne har
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naturligtvis godkänt detta. Valet att slopa anonymiteten berodde på att vi
ansåg att denna inte skulle fylla någon större funktion då intervjumaterialet
var av sådan övergripande karaktär att en någorlunda vaken läsare ändå
skulle inse vem som hade bidragit med denna information.

Vad beträffar datainsamlingen på MoDo Skog region Iggesund så genom-
fördes sammanlagt elva intervjuer med personer utefter hela virkesflödes-
processen. Detta i syfte att skaffa oss en djup bild av hur medarbetarna
upplever de kritiska momenten i denna process. Detta innebar att vi inter-
vjuade personer som var praktiskt verksamma i skogen, dvs skotar- respek-
tive skördarförare. Det var dels ett entreprenadlag som MoDo Skog har
kontrakterat, dels en av MoDo Skog anställd maskinförare. Därefter inter-
vjuade vi två stycken distriktsansvariga. Dessa båda distrikt var väldigt oli-
ka varandra i sin struktur. Det ena var ett renodlat köpdistrikt, dvs en stor
andel av deras råvara kom från avverkningsrätter, dvs avverkningar som
sker på av företaget ej ägd mark. Vad beträffar det andra distriktet rådde
det ett motsatsförhållande, dvs den största andelen av råvaruförsörjningen
kom från MoDo Skogs egna markinnehav. Vi har tillika genomfört inter-
vjuer med personer på olika administrativa nivåer på regionkontoret i Igge-
sund. Slutligen genomförde vi intervjuer med två stycken kunder till MoDo
Skog i Iggesund. Dessa utgjordes av representanter från Iggesund Paper-
board samt Iggesund Timber.

Urvalet gjordes av vår handledare på fallföretaget. Syftet var att så många
olika synvinklar på problematiken kring virkesflödet skulle belysas. I vissa
fall har det skett ett urval av respondenter, i andra fall har det endast funnits
en person att intervjua kring en viss given problematik i flödet.

��$��.���	��
�
�

Vi har i denna undersökning haft en uppdragsgivare, som hade ett pro-
blemområde som de ville ha belyst. Det finns i sådana sammanhang en risk
att bli styrd av fallföretaget. Vi har dock varit helt fria att lägga in de
aspekter vi vill i undersökningen. Det vill säga att vi själva har valt an-
grepps- och tillvägagångssätt. Vidare har arbetet bedrivits självständigt
utan att vi upplevt oss styrda av MoDo Skog. Vår handledare på företaget
har endast fungerat som bollplank och berett väg för oss inom organisatio-
nen. Denna arbetsgång har förhoppningsvis bidragit till att göra rapporten
mer objektiv.
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Vår empiriinsamling har utgjorts av intervjuer huvudsakligen genomförda i
Iggesund. Det finns alltid en risk i sådana sammanhang att svaret påverkas
av oss intervjuare. Dels genom vilket sätt vi väljer att ställa frågorna, dels
på vilket sätt vi har valt att tolka svaren. Vi har för samtliga respondenter
förklarat våra tankar kring att mäta fler områden inom organisationen. Det
kan möjligen ha uppfattats såsom skrämmande för vissa då vi har diskuterat
ett eventuellt införande av dessa nya nyckeltal. Många upplever att verk-
samheten idag är hårt rationaliserad. Därför kan möjligen vårt arbete av
vissa uppfattats som ett led i att göra verksamheten än mer rationaliserad.
Vi har försökt att förklara våra tankar med det ”nya” sättet att mäta aktivi-
teter i organisationen, dvs vi har inte haft för avsikt att bidra till att utarbeta
ett styrkort som ska verka för ett tuffare arbetsklimat.
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MoDo är ett av Europas tio största skogsindustriföretag och ett av Sveriges
största exportföretag. Nettoomsättningen uppgick 1998 till 22,7 miljarder
kronor. Medelantalet årsanställda under 1998 var 9585, varav 2832 utanför
Sverige. MoDo producerar och säljer tidnings- och journalpapper, kartong,
finpapper, trävaror och massa. Västeuropa är MoDos huvudmarknad och
85 procent av försäljningen sker inom EU. Tillverkningen är förlagd till
Sverige, Storbritannien samt Frankrike. Marknadsorganisationer finns i de
flesta europeiska länder samt i USA. Dessutom marknadsförs MoDos pro-
dukter via agenter och återförsäljare i ett stort antal länder.

MoDo koncernen har valt att dela upp verksamheten i sex stycken affärs-
områden. Vi kommer nedan att översiktligt beskriva fem av dessa. MoDo
Skog och dess tillhörande Iggesundsregion kommer senare i kapitlet att ges
en något noggrannare beskrivning.

4������ ,����� tillverkar trähaltigt tryckpapper för främst dagstidningar,
tidskrifter och telefonkataloger. Holmen Paper har en mycket stark mark-
nadsposition i Europa inom framförallt segmentet förbättrat tidningspapper.
MoDo Kraft ingår i Holmen Paper och svarar för elförsörjningen till Mo-
Dos svenska enheter. I bolaget var medelantalet anställda 1998 3435. Om-
sättningen för 1998 uppgick till 7432 Mkr. Anläggningar finns i Braviken,
Hallstavik och Vargön.

�����"�	�,��������	�tillverkar helblekt kartong och falskartong med en-
bart nyfiber som råvara samt kartong med barriärfunktioner. Iggesund Pa-
perboard är en av Europas ledande tillverkare av kartong av hög kvalité.
Anläggningar finns i Iggesund, Workington och Strömsbruk. Iggesund Pa-
perboard hade under 1998 en omsättning på 4051 Mkr. Antalet anställda
för motsvarande år uppgick till 2023.
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.�5��,����� tillverkar kontorspapper, förpackningspapper, grafiska pap-
per och papper för konvertering. MoDo Paper är en av de fem största till-
verkarna av finpapper i Europa. Medelantalet anställda för 1998 uppgick
till 3435. Omsättningen för motsvarande år var 7155 Mkr. Bolagets har
anläggningar i Husum, Alizay, Pont Sainte Maxence, Silverdalen och
Domsjö.

.�5��.���������bedriver grossiströrelse i främst finpapper genom dot-
terbolag i Sverige, Norge, Holland, Belgien, Storbritannien och Spanien.
Drygt hälften av bolagets försäljning utgörs av produkter som tillverkas av
MoDo. Under förra året var det i genomsnitt 692 personer anställda. Före-
tagets försäljning uppgick under samma år till 3672 Mkr.

�����"�	�+
����� tillverkar och distribuerar trävaror. En växande del av
produktionen utgörs av kundanpassade specialprodukter. Företagets an-
läggningar är belägna i Iggesund och Domsjö. Under 1998 var det i genom-
snitt 298 medarbetare anställda i bolaget. Omsättningen uppgick för mot-
svarande period till 727 Mkr.

Av dessa affärsområden är Holmen Paper, Iggesund Paperboard samt
MoDo Paper de mest lönsamma. Försäljning av dessa bolags produkter
motsvarar cirka 80% av koncernens totala fakturering. MoDo fokuserar på
tillväxt och utveckling inom Holmen Paper och Iggesund Paperboard. Inom
dessa områden har MoDo en stark konkurrenskraft och goda förutsättningar
att ytterligare stärka sina positioner. Tillväxten kan ske såväl organiskt som
genom förvärv. Inom MoDo Paper koncentreras verksamheten till kontors-
papper där MoDo Paper är starkt och har goda utvecklingsmöjligheter. För
att stärka konkurrenskraften inom finpapper är MoDo öppet för samverkan
med andra företag.

Det sjätte och sista affärsområdet inom koncernen är .�5�� (���. Dess
uppgift är att ansvara för virkesförsörjningen till koncernens svenska an-
läggningar och förvalta MoDos egna skogar. Dessa omfattar cirka 1,3 mil-
joner hektar skogsmark, varav cirka 1 miljon hektar är produktiv skogs-
mark. Råvaruanskaffningen till MoDos industrier i England och Frankrike
sköts av respektive bruk. Under 1998 hade MoDo Skog en omsättning som
uppgick till 4713 miljoner kr. MoDo Skog har efter en nyligen genomförd
organisationsförändring numera fyra regioner, dvs Strängnäs regionen har
bortfallit som en egen region. Denna har delats upp mellan Iggesund- samt
Norrköpingsregionen, Se bilaga 2. Bortsett från den förändringen så ser
MoDo Skogs verksamhet ut på följande geografiska vis.
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Figur 1 ”Karta över MoDo Skogs verksamhet” Källa: www.MoDogroup.com

Virkeskostnaderna i Sverige är höga sett ur ett internationellt perspektiv.
Det är därför viktigt att alla enskilda kostnadsposter som ingår i den totala
virkeskostnaden kan sänkas. På grund av detta har MoDos skogsbruk ge-
nomgått stora förändringar under den senaste tio års perioden. Avverkning-
arna har mekaniserats och utförs idag av maskinsystem som ägs av såväl
MoDo Skog som kontrakterade entreprenörer. MoDo Skog bedriver ut-
vecklingsarbete för att även mekanisera sådd och plantering. För 10 år se-
dan hade MoDo Skog cirka 1700 anställda i Sverige. Motsvarande siffra
för 1998 var 450 stycken. Under det senaste decenniet har produktiviteten
ökat kraftigt samtidigt som kostnaderna för avverkning har minskat. MoDo
Skog bedömer själva att företagets kostnader för avverkning ligger på en
mycket konkurrenskraftig nivå i jämförelse med andra svenska skogsföre-
tag.

Skogsbrukets miljöpåverkan har under det senaste decenniet varit den kan-
ske livligaste miljöfrågan i Europa. MoDo Skog ser certifieringen enligt
FSC (Forest Stewardship Council) och införandet av miljöledningssystemet
ISO 14001 som värdefulla instrument för kommunicera med miljömedvet-
na kunder samt andra nyckelgrupper i samhället.

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation med huvudkon-
tor i Mexiko. Syftet med FSC är att uppmuntra till ett miljöanpassat, sam-
hällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar. FSC
verkar för ett frivilligt ackrediteringssystem för organisationer och företag
som certifierar skogsbruk. I FSCs principer och kriterier finns det över-
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gripande riktlinjer för skogsbruk som gäller generellt över hela världen.
Tanken är dock att certifieringssystemet ska anpassas till de olika ländernas
lokala förutsättningar. Därför är en av FSC viktigaste uppgifter att stödja
arbetena med att utveckla nationella standarder. För att bli ett certifierat
företag måste man acceptera att verksamheten kontrolleras och utvärderas
av ackrediterad certifierare. Den nationella FSC gruppen består av repre-
sentanter för sociala, miljö och ekonomiska intressen. Förslag till svensk
FSC-standard för certifiering av skogsbruk (1997)

Vad beträffar ISO 14001 så är det ett miljöledningssystem utgivet av Inter-
national Standards Organization (ISO) som arbetar världsomspännande
med kvalitets- och miljöfrågor. En certifiering enligt ISO 14001 innebär att
man förbinder sig att arbeta med miljöfrågorna på ett systematiskt sätt. Till
skillnad från FSC innehåller ISO-systemet inte några krav på specifika
miljöprestanda som måste uppnås. Istället lägger det företag som ska certi-
fieras sin egen miljöpolicy som grund. Utifrån den skapar man en organi-
sation och ett arbetssätt för att uppfylla policyns intentioner. I regelbundna
revisioner utförda av utomstående revisionsföretag kontrolleras hur arbetet
bedrivs. Det företag som väljer att certifiera sig i enlighet med ISO 14001
förbinder sig således att arbeta långsiktigt med miljöfrågorna på ett syste-
matiskt sätt och kommer på så sätt gradvis att nå allt bättre miljöprestanda.

Då vårt arbete syftar till att kartlägga en virkesflödesprocess inom en av
MoDo Skogs regioner så avser vi att nedan beskriva denna närmare. Vi ska
även ge en beskrivning av den nyligen genomförda organisationsföränd-
ringen, samt de praktiska konsekvenser denna fick för ”Iggesund”.
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Figur 2 ”Iggesundsregionens distrikt” Källa:www.MoDogroup.com

Inom denna region har Uppland tillkommit. Denna del tillhörde tidigare
den numera bortrationaliserade Strängnäsregionen. Regionen har ansvar för
virkesförsörjningen till Hallsta pappersbruk, Iggesunds bruk och Iggesunds
sågverk. Dessa industrier förbrukar tillsammans upp mot 3,5 miljoner m3.
1,4 miljoner m3 avverkas från egen skog. Resterande del köps in, importe-
ras eller byts. Lennart Gustavsson (1999)

MoDo Skog har nyligen genomfört en stor organisationsförändring. Denna
förändring syftar till att knyta ”skogens” verksamhet närmare dess kunder.
Tidigare optimerade bolaget till en vis del sin verksamhet utifrån dess egna
önskemål och förutsättningar. Detta får numera inte förekomma. Kundens
önskemål ska i möjligaste mån uppfyllas, trots att detta kan innebära olä-
genheter för MoDo Skog själva. Detta har inneburit att bolaget numera or-
ganiserar sig efter hur virkesflödet ser ut. Naturligtvis ska det råda ett in-
timt samarbete mellan kund och leverantör, som på bästa möjliga sätt gyn-
nar totalnyttan. Organisationsförändringen har varit i fullt bruk sedan den
första april i år. Efter organisationsförändringarna ser strukturen ut på föl-
jande sätt.
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Figur 3 ”Organisationsschema för region Iggesund” Källa: MoDo Skog

Förändringen för Iggesunds del har fått följande praktiska konsekvenser.
Tidigare fanns det en fältchef som hade ansvaret för all skogsvård mm.
Numera har två stycken ansvarsområden inrättats. Det ena är råvarusidan
och det andra är skötsel av skogskapitalet. Den ansvarige för råvarusidan,
dvs råvaruchefen, har det övergripande ansvaret för att kundens behov av
råvara tillgodoses. Därmed ansvarar denne person för det totala flödet, för-
delning per distrikt, ursprung och huggningsform.

Den ansvarige för skötsel av skogskapitalet, skogsskötselchefen, har det
övergripande ansvaret för avverkningsberäkningar, långsiktig planering,
naturhänsyn mm. Denna befattning har egentligen ingenting med den ope-
rativa driften att göra, utan det handlar mer om långsiktiga frågor. Dessut-
om har distrikten fått en mycket självständig roll. All operativ verksamhet
ute på distrikten ansvarar de själva för. Däremot har regionen valt att ha en
central transportstyrning. Detta har sin förklaring i att man därmed tror sig
undvika transportoptimeringar utifrån distriktens mer snäva synvinkel. Ig-
gesund tror själva att en centralt placerad transportledare har en bättre hel-
hetssyn, sett utifrån kundens perspektiv.
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För att sätta in Balanced Scorecard modellen i ett bredare sammanhang
följer en beskrivning av ekonomistyrningens roll i företag. Vi har valt att
beskriva denna utifrån de tankar och idéer som Anthony och Govindarajan
(1998) samt Samulsson (1997) har kring detta ämne.

Anthony och Govindarajan (1998) använder sig av följande metafor då de
ska beskriva företags ekonomistyrning:

�����!�.�!�����! �
��3!�	
!�	!�������!��:�!�!�� ��!�����!�.�!�--���7
����3!�	
! �.�!��������!���! �������!C����! �.�! ������	�!:.���3! �	
! �.�
��������!-.�	���!���!
���-��	�!).�!
�����!���	�! �.���!
���-��3!-	����
�.�!� ��
!�	
!
���-��	!�!�.�!��.�-���!%�!�	�!�!�.���!
���-��!:���!�	 �7
�����3!�.�!��������!:��
!	�!
!:.��!�.�!
�����!:�	��
!��!�!
�9

Anthony och Govindarajan, 1998, s. 1
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Företagen befinner sig på olika marknader och har dessutom varierande
möjligheter att påverka sin ställning. Tidigare så ändrade sig marknaderna i
en långsam takt och företagen hade mer tid att anpassa sin verksamhet till
de nya förutsättningarna. Nu sker förändringar i en snabbare takt vad gäller
konkurrens, teknologi, tullar, växelkurser och lagstiftning m m. För att kla-
ra av dessa nya förutsättningar så räcker det inte bara med att företagen an-
passar sig utan de måste även ha en framförhållning så att organisationen
kan förbereda sig på förändringar. Samuelson (1997)

Samuelson (1997) definierar begreppet styrning på följande vis:
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Samuelson, 1997, s. 20

Anthony och Govindarajan (1998) har valt att definiera styrning på följan-
de vis:

9+�	�����	�! -	���! ��! �.�!  �-���! ��! :.�-.!��	�����! �	����	-�! �.��
�������!�!�.�!���	�;���	!�!�� ����	�!�.�!���	�;���	�!�����������9

Anthony och Govindarajan, 1998, s. 6

En sorts grundindelning som kan göras är att styra i efterhand eller att styra
genom framförhållning. Styrning i efterhand sker genom att ledningen tittar
i backspegeln. Utvecklingen omkring företaget på marknader, inom tekno-
login etc observeras och därmed anpassar sig företaget efter detta. Fram-
förhållning innebär att ledningen gör olika bedömningar avseende faktorer
som kan komma att inverka på företaget i framtiden. Detta innebär alltid ett
risktagande. Styrning genom framförhållning förespråkas av ledare som ser
ett betydande värde i att hela organisationen fokuserar på hur verksamheten
bör bedrivas i framtiden. En vanlig lösning i praktiken torde vara en kom-
bination av dessa två. Samuelson (1997)

Samuelson (1997) gör en distinktion mellan olika sorters styrmedel. Han
benämner dessa som val av organisation, mindre formaliserad styrning
samt formellt styrsystem. Styrning genom val av organisation innebär bl a
att den organisationsform som företaget har påverkar dess styrning. Dess-
utom är faktorer såsom fördelning av beslutsrätten samt metoder för att
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samordna verksamheten sådana variabler som har inverkan på organisatio-
nens styrning.

Mindre formaliserad styrning kan sägas vara en reaktion mot den utveck-
ling som skedde på 1970- och 1980-talet mot en allt mer formaliserad styr-
ning. Tanken bakom detta är att den enskilda individen ska komma i cent-
rum. Det är viktigt att bemanna organisationen med rätt individer som har
rätt sorts kompetens. Dessutom är det av stor betydelse att ingjuta en viss
kultur hos medarbetarna som ska vägleda varje individ i organisationen.
Samuelson (1997)

Vi har valt att koppla Samuelssons definition av ekonomistyrning till An-
thonys och Govindarajan för att på sätt skapa en bredare syn på ekonomi-
styrningen. Ekonomistyrning är en del av tre planerings- och styraktiviteter
i en organisation, strategiformulering, ekonomistyrning och operativ styr-
ning, Anthony och Govindarajan (1998).
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           Figur 4 ”Samuelsson vs Anthony och Govindarajans syn på ekonomistyrning”

Den tredje benämningen är således styrning genom ett formellt styrsystem.
Denna styrningsform uppfattar vi vara den som är mest aktuell för oss. Det
första steget i en sådan process är att fastslå en strategi.Vad som är känne-
tecknande för strategier är att de är stora och viktiga planer för ett företag.
De utgör ett långsiktigt mål för en organisation. I många företag är ett mål
att ge en god avkastning på satsat kapital. I vissa organisationer kan målet
vara att ge en så god service som möjligt. Dessa målsättningar kan vara nå-
got som organisationen skriver ner, men det kan även vara en mer allmän
attityd inom organisationen. Företag ändrar ofta sina strategier då det upp-
kommer ett hot eller att man inser att ett ”tillfälle” har uppkommit på
marknaden. Inte sällan ändras strategier då ledningen byts ut. Anthony och
Govindarajan (1998)

Då vår rapport till en viss del handlar om att ta fram funktionella nyckeltal
så anser vi att Management control begreppet blir mer aktuellt. Syftet med
Management control är att se till att strategierna implementeras i organisa-

Strategi
formulering Mål, strategier och policy

Ekonomi
styrning Implementering av strategier

Operativ
styrning

Ändamålsenlig och effektiv
utförande av individuella
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Anthony et al, (1998)
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Antal frågor

Samuelsson (1997)
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tionen, Anthony och Govindarajan (1998). Motsvarande benämner Samuel-
son (1997) såsom verksamhetsplanering samt budgetering. Anthony och
Govindarajan har inom Management control identifierat följande aktivite-
ter:

•  ������� vad organisationen borde göra

•  ����	
���a aktiviteterna från de olika delarna i organisationen

•  ����"�
���� information

•  "��*�	��� information

•  ����*����vilken handling eller utebliven handling som borde vidtas

•  ��������personer för att ändra deras beteende

Operativ styrning är den del av processen som ska försäkra att de specifika
arbetsmomenten utförs på bästa tänkbara sätt. Typiska frågor inom detta
område är: Vad ska vi sälja, tillverka etc i morgon, i dag, om en timme?
Verksamheten planeras under den närmaste tiden och följs löpande upp.
Samuelson (1997)

En viktig distinktion mellan strategiformulering och Management control
är att strategiformulering är mer osystematisk till sin natur. Detta kan för-
klaras av att möjligheter och hot inte uppkommer på ett systematiskt sätt.
Operativ styrning är mer att betrakta som transaktionsorienterad, dvs det
handlar om styrning av de individuella arbetsaktiviteterna. Detta är i sin tur
en mer systematisk process. Anthony och Govindarajan (1998)

�����(������


Vi har kortfattat berört strategier i föregående del. Nu följer en redogörelse
för vad strategier är samt deras uppgift. En viktig anledning till varför den-
na del finns med är just att strategier är centralt vid framtagande av ett Ba-
lanced Scorecard.

Om strategier kan sägas att de är planer för hur en organisations mål ska
kunna uppfyllas. Lönsamhet är vanligtvis det viktigaste målet vilket är en
förutsättning för att andra åtaganden ska kunna uppfyllas. De flesta chefer
strävar också efter att bete sig på ett etiskt riktigt sätt samt att de känner
ansvar för övriga intressenter. I en amerikansk undersökning, Posner och
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Schmit (1984) fick 900 personer ur olika företags högsta ledningar rang-
ordna deras företags mål efter hur viktiga de ansågs vara. Resultatet visar
att på första plats kom organisationens effektivitet, följt av ett gott organi-
satoriskt ledarskap, hög moral, gott rykte, hög produktivitet, vinstmaxime-
ring, tillväxt, stabilitet, nytta för samhället samt att ge service till allmän-
heten. Samma undersökning visade att vid en rangordning av hur viktiga
olika intressenter var så kom aktieägarna först på 11:e plats. Detta visar att
vinstmaximering och att tillgodose aktieägarna inte är företagens enda mål-
sättningar. Anthony och Govindarajan (1998)

Det finns olika definitioner på ordet strategi. Denna beskrivning är dock
allmänt accepterad:

”A strategy describes the general direction in which an organization plans
to move to attain its goals.”

Anthony och Govindarajan, 1998, s.53

Samuelson (1997) kompletterar bilden av vad strategi innebär:

9��������!��!�*��
��!���!�����	.�	��	
�!.�	
��	���4	����!��!������!����
���! ��� �! �	�����	��4�
����3! �4�������!  ����	�	! ��	����! ��	
��! -.
�	�����	���!-.!���!�4�
���!��������! *!���!���������!����3!����!�!�����!���!	*

�!�  �����!�4�������*��	�9

Samuelson, 1997, s. 131

Anthony och Govindarajan (1998) skriver att ett företag utvecklar sin stra-
tegi genom att matcha sin kärnkompetens med dess industriella möjlighe-
ter. Andrew (1971) bygger på detta grundkoncept genom att beskriva stra-
tegiformuleringen som en process där ledningen utvärderar ett företags
styrkor och svagheter med beaktande av möjligheter och hotbilder i företa-
gets omgivning.

Anthony och Govindarajan (1998) menar att strategier formuleras på två
olika nivåer: Strategier för organisationen som helhet samt strategier för de
olika affärsområden (business units). I den första kategorin handlar det om
att hitta en bra mix av verksamhetens olika delar. Frågan om var företaget
ska konkurrera är mer relevant än hur konkurrensfördelar ska uppnås. Det
gäller att definiera de verksamheter som företaget ska koncentrera sig på
samt att fördela resurser mellan dessa områden.



5�!����	!��
!����	-�
!�-��-��
!6!��	���	����!	�-������!�!�	!�*����������	�4��!�������	

27

Strategier inom de olika affärsområdena handlar om att skapa och behålla
konkurrenskraftiga fördelar inom alla de områden där företaget har bestämt
sig för att verka. Dessa strategier består av två relaterade aspekter, nämli-
gen missionen (Vilket är enhetens övergripande mål?) och hur företaget ska
konkurrera för att uppnå detta mål.

Samuelson (1997) skriver att de moderna storföretagen använder sig av
strategier på koncern-, affärsområdes-, divisions-, affärsenhets- och funk-
tionsnivå. Han menar vidare att det ofta är svårt att skilja på affärsidé, mis-
sion, vision, strategiska avsikter och mål. Affärsidén utgör utgångspunkten,
missionen är de uppgifter som ska åstadkommas gentemot kunder och öv-
riga intressenter. Visionen är det idealförhållande företaget strävar mot och
de strategiska avsikterna är mer konkreta målformuleringar.

Om en strategi ska fungera måste den på ett tydligt sätt formuleras och
konkretiseras i t ex affärs- och verksamhetsplaner. Vid strategisk planering
kan analysverktyg användas som hjälpmedel. Exempel på grupper av dyli-
ka analysverktyg är enligt Samuelson (1997):

Omvärldsanalyser
Kostnadsanalyser
Analys av resurser och kompetens
SWOT-analyser

�������4"���������
���"����������������*�	���

Simons diskuterar i boken Levers of control (1995) hur företagsledare ba-
lanserar mellan vad författaren benämner hävstänger. Dessa fyra hävstäng-
er ska verka för dels förändring och dels kontroll av verksamheten. För att
kunna förstå denna problematik har Simons tagit fram ett koncept som sö-
ker förklara hur en affärsenhets strategi kan kontrolleras. Detta koncept
bygger på fyra olika delar som måste analyseras och förstås som en helhet,
för att en strategi ska kunna utvecklas och implementeras på ett för organi-
sationen framgångsrikt sätt. Varje del utnyttjar ett speciellt system för att
uppfylla sitt syfte.
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��������	
���!som utnyttjar ett ”trossystem” till att inspirera och leda un-
dersökningar om nya möjligheter. Detta skapar normer och tjänar som
kulturella ideal i organisationen. Genom att ha definierat ett trossystem så
menar Simons att detta bidrar till att underlätta för medarbetarna att skapa
nya värden för företaget, då det vet åt vilket håll organisationen strävar.

�������������������!som utnyttjar ett ”gränssystem” till att begränsa det
möjlighetssökande beteendet. Denna hävstång är till skillnad mot den ovan
diskuterade en negativ kraft. För att sökandet av nya idéer ska bli effektivt
så menar författaren att ledningen måste sätta upp gränser var medarbetarna
ska söka efter nya idéer.�De som inte följer dessa uppsatta regler kan på ett
eller annat sätt straffas för detta. Däremot menar författaren att de som föl-
jer reglerna inte ska belönas för detta eftersom de allra flesta lever upp till
dessa krav samt att denna hävstång inte direkt verkar för en ökning av or-
ganisationens prestationsförmåga. Detta kan synas som ett för förändring
negativt inslag. Simons menar dock att denna del måste finnas med. Han
förklarar detta på följande sätt:

9���!�������!:.�!�.���!���!������!�	!�!-���! %�! �.���! ��	-��	! �!��:!�.�
-��!
:	!�!�!���:!��!�!�!����@9

Simons, 1995, s., 41
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Figur 5 ”Controlling Business Strategy” Källa Simons, R,
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������	� ������������ �����	��6 som utnyttjar ett ”diagnostiserande
kontroll system” till att motivera, övervaka och belöna måluppfylelse.
Detta system bidrar till att organisationen kan uppnå sina mål utan att led-
ningen ständigt behöver övervaka detta. Diagnostiska styrsystem brukar
liknas vid en termostat där man ställer in önskad temperatur och där syste-
met sedan reglerar sig självt. Utfall jämförs med planer som budgetar för
att korrigeringsåtgärder ska kunna sättas in vid avvikelser.

����������
�����������!som utnyttjar ett ”interaktivt kontrollsystem” till
att stimulera organisationens lärande och tillvaratagande av nya idéer och
strategier. Denna hävstång används till att skapa en dialog kring organisa-
tionens handlingsplaner och vad som ligger till grund för dessa. Systemen
är utformade för att samla in information om strategiska osäkerheter och
fokuserar därmed mer på utveckling och förnyelse av strategier än på im-
plementering av redan befintliga strategier. Detta system ska verka för att
involvera medarbetarna i organisationen och bidra till företagets ständiga
förbättring. Ett interaktivt system är inte en unik variant av ett kontroll sy-
stem, utan flera olika sorters kontrollsystem kan användas interaktivt. Led-
ningen bidrar till att göra systemet interaktivt genom att involvera medar-
betarna i verksamheten. Simons menar att de flesta användare av ett inter-
aktivt system väljer att använda sig enbart ett system. Därmed kan detta
ägnas en större uppmärksamhet än vid val av flera system.

Simons menar att två av dessa, strategic uncertainties och core values, ver-
kar för en förändring i företaget. De två andra, dvs risks to be avoided och
critical performance variables, har en motsatt effekt. Därmed verkar de för
inskränkningar och för att följa befintliga rutiner inom organisationen. Ge-
nom att använda sig av dessa fyra hävstänger skapar man en dynamisk
spänning då det gäller att effektivt kontrollera företagets strategier. Förfat-
taren har valt att beskriva dessa som yin och yang krafter inom en organi-
sation.

�������0��"������
�������������
����������*���	��������������1
�
��

Redan i den första artikeln om BSC skriver Kaplan och Norton att det är
vision och strategi och inte kontroll som ska sättas i centrum. De menar att
BSC med fördel kan användas till målstyrning men de koncentrerar sig på
mål och mått. Efter hand sker dock en utveckling där BSC konceptet även
kan ha en funktion av strategiskt lärande genom att strategier utvärderas
och förändras genom återkopplingar ute i organisationen.
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Kaplan och Norton (1996) menar att många företag fortfarande har kvar ett
hierarkiskt planerings- och kontrollsystem som är designat för industrisam-
hället. Strategin bestäms av den högsta ledningen när de slår fast långsikti-
ga mål, policies och resursallokeringar. Chefer på mellannivå och anställda
beordras att följa dessa planer. Ledningen använder ett kontrollsystem för
att övervaka så att de strategiska planerna följs. Längre ut i organisationen
används ett operativt systen till att övervaka den mer kortsiktiga prestatio-
nen. Denna hierarkiska syn på strategiformulering och implementering
fungerar så länge ledningen har en klar bild av företagets mål och hur det
ska nå dit. Ett sådant system där målen på förhand är bestämda, det finns
inga planer på att ändra dem och där avsteg från målen ses som ett miss-
lyckande kallas single-loop process. I dagens informationssamhälle krävs
dock double-loop learning dvs att ledningen ifrågasätter sina antaganden
och om de teorier som låg bakom antagandena fortfarande är gällande. De
kan t ex behöva formulera nya strategier för att kunna ta till vara på nya
möjlighter.

Ett BSC kan erbjuda möjligheter till ett ”dubbel- loops lärande” genom att
testa strategierna för att kunna avgöra om de fortfarande är relevanta samt
genom att ta vara på idéer om strategiska möjligheter och en framtida in-
riktning. Kaplan och Norton (1996) menar vidare att

En effektiv strategisk lärprocess har tre viktiga ingredienser:
•  En delad strategisk ram som kommunicerar strategin och gör det möjligt

för varje enskild inblandad att se på vilket sätt hans eller hennes aktivi-
teter bidrar till att uppnå den övergripande strategin.

•  En återkopplingsprocess som samlar upp information om strategiernas
funktion och som tillåter en hypotesprövning angående interna samband
mellan strategiska mål.

•  En problemlösande process som sker i grupp och som tar lärdom av ny-
vunnen information och tar till sig strategier som beaktar den nya kun-
skapen.

Innovativa företag använder BSC konceptet som ett strategiskt ledningssy-
stem för att kunna utveckla sina strategier över tiden. Ledningen tar fram
en vision och utifrån den tas strategier fram som kommuniceras ut i organi-
sationen. I en gemensam process tas mått fram, där ledningen sätter upp
målvärden för dessa. Under denna process kan det framkomma synpunkter
på strategiernas utformning eller att det saknas strategier inom vissa områ-
den, vilket gör att ledningen får tänka över strategierna ytterligare en gång.
Detta är en loop som kontinuerligt pågår i organisationen.
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Vi kommer här att presentera idéerna kring BSC enligt de författare, Ka-
plan och Norton som har gjort modellen mest känd. De skrev sin första ar-
tikel i ämnet 1992, efter ytterligare ett antal artiklar sammanfattade de sina
synpunkter i boken The Balanced Scorecard (1996). Författarna menar sig
ha sett att företagsledningar:

9!D�����;�!�.��!	!��	���!�������!-�	! ���
�!�!-����! ������	-�!������
�! �-��!����	��	!	! �.�!-����-��!�����!�! �.�!����	����!+�	�����!:�	�!�
����	-�
! ����	����	!�!��.!��	�	-���!�	
! �����	��!���������9

Kaplan & Norton, 1992, s. 71

Det har också visat sig att det sätt på vilket en organisations prestations-
förmåga blir bedömt utifrån har ett starkt inflytande på dess beteende. Detta
tolkar vi som att medarbetare strävar efter att förbättra de mått som de be-
döms utifrån och att det således är viktigt att dessa mått på ett funktionellt
sätt återspeglar de viktigaste delarna i medarbetarnas arbetsuppgifter.

Kaplan och Norton menar att ett BSC ska ge företagsledningen ett antal
mått med vars hjälp de ska kunna få en snabb men ändå uttömmande bild
av verksamheten. Kortet innehåller finansiella mått som visar resultatet av
åtgärder som redan har tagits. Dessa kompletteras med mer operativa mått
på kundtillfredsställelse, interna processer och organisationens inovations-
och förbättringsförmåga. Den sistnämnda gruppen av mått ska påverka det
framtida finansiella resultatet.

Ett BSC ska ge ledningen möjlighet att se på verksamheten ur fyra viktiga
sammanlänkade perspektiv. Dessa perspektiv ska svara på följande grund-
läggande frågor:

Kommuni-
cera och länka

Planering och
sätta mål

Översätta
visionen

Strategisk feed-
back & lärande!������	

(�������	

Figur 6 ”Balanced Scorecard som ett strategiskt ramverk” Källa: Kaplan & Norton
 1996, s. 11
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Kundperspektiv – Hur ser kunderna på företaget?

Internt affärsperspektiv – Vad måste företaget vara bäst på?

Lärande och tillväxt perspektiv – Kan företaget fortsätta att skapa värde?

Finansiellt perspektiv – Hur ser aktieägarna på företaget?

Samtidigt som styrkortet ger ledningen information från olika perspektiv
ska BSC bidra till att sortera bland all information genom att begränsa an-
talet mått som används. Efter det att flera företag har tagit till sig BSC har
det visat sig att kortet svarar upp mot flera av ledningens behov. För det
första så sammanbinds, i ett och samma kort, många av de till synes oför-
enliga element som ett företags konkurrensfördelar består av, t ex kundfo-
kusering, förbättrad kvalitet och förkortad tid till marknaden. För det andra
så minskar risken för suboptimeringar då ledningen tvingas väga samman
alla de viktiga operativa måtten och kan se om förbättringar inom ett områ-
de har skett på bekostnad av andra områden.

�������)"�	��������
�

Många företag har idag en vision som fokuserar kunden. T ex att bli num-
mer ett när det gäller att skapa värde åt kunden. Vad företaget presterar ur
kundens perspektiv har blivit en väsentlig fråga för ledningen. Med ett BSC
tvingas ledningen bryta ned den övergripande visionen om kundservice till
specifika mått som verkligen har betydelse för kunderna. Denna nedbryt-
ning tenderar att ske i fem kategorier: tid, kvalitet, utförande och service
samt kostnad. Ledtid mäter tiden det tar för företaget att tillfredsställa kun-
dens behov. Kvalitet mäter felprocenten på färdiga produkter så som kun-
den ser det. Kvaliteten kan också ses som förmågan att leverera rätt produkt
i rätt tid. För att få ett BSC att fungera måste företaget uttala mål för tid,
kvalitet samt utförande och service, vilka sedan översätts till specifika mått.

������������������*����������
�

Kundbaserade mått är viktiga men de måste översättas till mått som visar
vad företaget bör göra internt för att svara upp mot kundernas förväntning-
ar. Trots allt så beror utmärkt kundservice på processer, beslut och åtgärder
vidtagna inom organisationen. Ledningen måste fokusera dessa kritiska in-
terna processer som gör det möjligt för företaget att tillfredsställa kunder-
nas behov. I detta perspektiv är det faktorer som produktcykeltid, kvalitet,
medarbetarnas skicklighet och produktivitet som är viktiga. Företaget bör
också försöka identifiera och mäta deras kärnkompetens och den teknologi
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som är kritisk för att upprätthålla en marknadsledande position. Företag
måste också besluta sig för vilka processer och kompetensområden som de
måste förbättra sig inom och specificera mått för dessa. Det är viktigt att de
anställdas handlande påverkar dessa mått.

�������8*���	�������
���*9���������
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Kund- och internperspektivet identifierar de parametrar som företaget anser
mest betydelsefulla för att det ska lyckas. Men framgångsfaktorerna ändras,
den ökade globala konkurrensen gör att företaget hela tiden måste förbättra
sina produkter och processer och även ha en förmåga att introducera helt
nya produkter. Ett företags förmåga att komma fram med innovationer,
förbättra sig och lära sig påverkar direkt dess värde. Det är endast genom
att lyckas med nya produkter, skapa mer värde för kunden samt förbättra
den operativa effektiviteten som företag kan penetrera nya marknader och
öka intäkter och marginaler, kort sagt att växa och därigenom öka aktie-
ägarnas värde.

�������%
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Finansiella mått ger indikationer på huruvida företagets strategi, imple-
mentering och utförande har fått avsedd verkan.

Många har kritiserat finansiella mått pga deras väldokumenterade brister,
bakåtblickande fokus och deras oförmåga att ta hänsyn till aktuella värde-
skapande handlingar. Kaplan och Norton menar att finansiella mått har sitt
berättigande bl a då ett väl designat finansiellt kontrollsystem kan utveckla
en organisations TQM program.

Ett BSC kan innehålla utmärkta mått, men det ger ingen garanti för en
lyckad strategi. BSC överför endast ett företags strategi till mätbara mål.
Ett misslyckande när det gäller att överföra förbättrade operativa resultat
till förbättrade finansiella resultat är ett tecken på att ledningen bör tänka
över företagets strategier eller dess implementeringsplan. Det ideala är om
företaget kan visa hur förbättringar när det t ex gäller kvalitet, ledtid och
produktlanseringar leder till ökade marknadsandelar, marginaler eller
minskade kostnader. Utmaningen är att lära sig att hitta kopplingar mellan
den operativa verksamheten och det finansiella resultatet. BSC sätter stra-
tegierna och visionerna men däremot inte uppföljningen i centrum. Det
sätter upp mål men antar att medarbetarna ändrar sitt beteende och handlar
på ett sådant sätt att målen kan uppfyllas. Ett BSC hjälper företaget att se
och röra sig framåt i stället för bakåt.
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Vi kommer i denna del av uppsatsen att beskriva tillvägagångssättet med
att ta fram ett balanserat styrkort. Som utgångspunkt för denna beskrivning
ligger Nils-Göran Olve med fleras bok Balanced Scorecard i svensk praktik
(1999). De har i sin tur inspirerats av Kaplans och Nortons idéer i ämnet.
Vi anser dock att Olve m fl har gjort en utförligare beskrivning av framtag-
ningsprocessen.

Det går naturligtvis inte att konstruera en metod för framtagningen av ett
styrkort som utan vidare går att applicera i det enskilda företaget. Styrkortet
måste anpassas för det specifika företagets förhållanden bl a när det gäller
marknads- och internorganisatoriska förutsättningar. Den kommande be-
skrivningen ska alltså inte ses som en detaljerad instruktion utan snarare
som ett ramverk som måste anpassas till det aktuella företaget.

Ett av styrkortets viktigaste egenskaper är att det fungerar som ett verktyg
som underlättar ledningens strävan att tydliggöra och skapa mening med
företagets visioner och strategier. Styrkortsprocessen förenar strategisk och
operativ styrning. Det är ganska vanligt att strategins lämplighet testas i
inledningen av processen med att införa ett styrkort, men kortet är även an-
vändbart i de fall där det ej är aktuellt att förändra strategin.

�������2�����������

Det balanserade styrkortet utgår från företagets vision som bryts ned i olika
strategiska mål, utifrån för företaget viktiga perspektiv. Nästa steg är att
identifiera faktorer som är nödvändiga för att de strategiska målen ska upp-
fyllas, så kallade kritiska framgångsfaktorer. Efter det tas mått, nyckeltal
fram som ska visa i vilken grad framgångsfaktorerna har uppfyllts.


�
��
Med vision menas ett företags framtida och önskvärda läge. Ett företags
vision har till uppgift att vägleda, styra och utmana en hel organisation mot
en gemensam bild av företaget i framtiden.

,�������
�
Den övergripande visionen bryts ned och beskrivs utifrån olika perspektiv.
Exempel på sådana är: ägar- och finansiellt perspektiv, kundperspektiv, in-
ternt processperspektiv samt ett förnyelse och utvecklingsperspektiv. En
del företag har även lagt till ett separat humanperspektiv.
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Meningen med denna del är att göra visionen mer konkret genom att dela
upp den i ett antal delmål. Dessa ska ge vägledning i företagets arbete med
att uppfylla visionen.

)�
�
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Som framgår av namnet handlar det i denna fas om att identifiera faktorer
som är kritiska för att företaget ska lyckas uppfylla den övergripande visio-
nen.

7&��������
I denna del visas de nyckeltal som är framtagna i syfte att bevaka och följa
upp huruvida företaget på ett systematiskt sätt tar till vara på de kritiska
framgångsfaktorer som är nödvändiga för att förverkliga målen.

4��	�
���������
Olve har infört ytterligare ett led i styrkortet, en handlingsplan. Denna är
till för att beskriva de konkreta handlingar och åtgärder som krävs för att
genomföra processen med att ta fram ett styrkort.
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Processen med att ta fram ett balanserat styrkort kan enligt Olve m fl
(1999) delas upp i 11 steg. Här följer en redogörelse för dessa steg.

(�����:�5��
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I detta första steg är målsättningen att ta fram underlag för att skapa en
gemensam syn på branschens förutsättningar och restriktioner samt att klart
definiera företagets position på marknaden. Denna kunskap ligger till grund
för det fortsatta arbetet med att utveckla företagets vision. Kunskapen i
detta steg inhämtas lämpligen genom intervjuer med företagsledningen och
andra starka opinionbildare. Olve m fl ger ett antal förslag på modeller och
strategiska omvärldsanalyser, SWOT-analys, Porters five forces-modell
och Hamels Prahalads s k kärnkompetenstankar, som kan användas i detta
arbete.

(�����:�%�����*��<��*�����������������
�
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BSC-modellen utgår från en gemensam och övergripande vision. Det är
därför viktigt att stämma av om det finns en gemensam definition och syn

���
�
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Vad är företagets framtida vision?

Finansiellt
perspektiv

Kund
perspektiv

Process
perspektiv

Förnyelse
perspektiv

(������
�������
Om företaget når sin vision, hur
kommer det att vara då?

%����������������
Vilka är de kritiska framgångs-
faktorerna för att nå de strate-
giska målen?

7&��������
Vilka är de kritiska nyckeltal
som visar företagets strategiska
inriktning?

4��	�
�������
Vilken handlingsplan ska före-
taget ha för att lyckas?
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Figur 7 ”Principskiss på hur ett styrkort byggs upp” Källa: Olve, N-G, 1999, sid 54
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på visionen eller ej. I och med att styrkortet på ett effektivare sätt än förut
kommer att fokusera visionen kan effekterna av en felaktig eller bristfällig
vision bli förödande. Om det saknas en vision är detta ett utmärkt tillfälle
att bygga upp en ny, gemensam vision.

(�����:�%�����*�����������
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Efter det att visionen är bestämd är det lämpligt att fundera igenom vilka
perspektiv som bör ligga till grund för styrkortet. Valet av perspektiv bör
baseras på en verksamhetslogik med ett tydligt samband mellan perspekti-
ven. I utvecklingsperspektivet ska det t ex klart framgå på vilket sätt man
avser att utveckla företaget, produkterna och tjänsterna och därmed effekti-
visera processerna och/eller öka kundvärdet. Dessa effekter ska sedan kun-
na avläsas i det finansiella perspektivet. Flera företag som har infört ett
styrkort i verksamheten har utarbetat egna perspektiv som t ex humanper-
spektiv. Anledningen till att andra perspektiv införs bör kunna motiveras av
strategiska orsaker enligt Olve m fl.

(�����:�!�&�� ��	��
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Balanced Scorecard modellens främsta syfte är enligt Olve m fl att fungera
som ett verktyg när det gäller att formulera och implementera en organisa-
tions strategier. Målet med detta steg är att konkretisera visionen utifrån de
olika perspektiven och genom detta erhålla den övergripande balans som
gör modellen unik. Ytterligare en viktig del är att formulera den över-
gripande strategin i mer generella termer.

Strategin beskriver alltså spelregler, händelser och beslut som är nödvändi-
ga för att ta sig från nuläget till den framtida önskade situation som visio-
nen beskriver. Att formulera strategier är en komplex och resurskrävande
process då många aspekter och variabler måste vägas in. Den grundläggan-
de frågan är dock hur organisationen kan erhålla och behålla sina konkur-
rensfördelar på marknaden.

(�����:��	���
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I detta steg utgår man från strategierna i steg 4 och söker fastställa vad som
krävs, vilka faktorer som påverkar mest när det gäller att uppnå visionen.
Olve m fl menar att detta bäst görs i diskussionsgruper där man bestämmer
vilka som t ex är de fem viktigaste framgångsfaktorerna. Denna lista utgör
den grund utifrån vilken nyckeltal tas fram. Innan nästa steg vidtar är det
dock lämpligt att göra en avstämning av styrkortet. Detta görs genom en
vertikal kontroll för att se om det finns ett naturligt samband mellan re-
spektive perspektiv. Den horisontella avstämningen sker mer eller mindre
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automatiskt i och med att en prioritering av de kritiska framgångsfaktorerna
utförs.

(���� $:� 3�������� ����;� 
	���
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Detta är en kreativ process som med fördel genomförs med hjälp av brain-
storming där inga idéer bör stoppas. Senare utförs dock en precisering och
prioritering för att ta fram de mått som anses mest relevanta och som går att
mäta och följa upp. Det viktigaste är att hitta tydliga länkar och skapa ba-
lans mellan de olika måtten i de valda perspektiven. Nyckeltalen inom per-
spektiven får inte leda till suboptimeringar utan måste överensstämma med
och stödja den övergripande visionen�

(����:�%�����*���	���������
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En sammanställning av styrkortet görs. Denna ska presenteras och godkän-
nas av berörda parter. En genomgång av det tidigare arbetet och bak-
grundstankar bör också presenteras.

(����':�!�&����	���&���������������
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I detta steg är det dags att ta ställning till om styrkortet ska brytas ned på
mindre enheter och i så fall på vilka. Företagets storlek spelar naturligtvis
en stor roll i detta avseende. Det är dock sällsynt att ett enda kort räcker för
att utnyttja potentialen och kraften i BSC-metoden. Nedbrytningsarbetet
förutsätter att den mest lämpliga organisationsformen har fastställts så att
intern och extern kompetens och erfarenhet tas till vara. Det är viktigt att
sådana nyckeltal som är möjliga att bryta ned till lämplig avdelning, divi-
sion respektive individ väljs.

(����#:�%���"��������
Varje mått måste ha ett målvärde. Dessa bör vara av både lång- och kort-
siktig natur för att löpande stämma av färdriktningen, detta för att ge tid till
att genomföra lämpliga åtgärder. Det måste också bestämmas vem som ska
sätta målen, mäta utfall och hur ofta detta ska göras.

(�����=:�+�������������	�
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I denna del sker en precisering av vilka åtgärder som ska genomföras för att
lyckas genomföra uppsatta mål och visionen. Planerna bör innehålla ansva-
riga personer, tidsplaner och en prioriteringslista av de aktuella åtgärderna.

(������:������������
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Implementering av ett balanserat styrkort är en omfattande process som
inte låter sig sammanfattas i några få rader. Vi avstår därför från att be-
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handla detta område då det ligger utanför ramen för denna magisteruppsats.
Den intresserade hänvisas till litteratur i ämnet t ex Olve m fl (1999)
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Den kanske vanligaste kritiken som framförts mot Kaplan och Nortons
BSC-teori är att den egentligen inte innehåller några nya delar. Företag har
sedan länge försökt att förutom de rent finansiella måtten mäta både den
egna effektiviteten, medarbetarnas trivsel och huruvida kunderna är nöjda
med vad företaget presterar eller ej. Det har under de senaste årtiondena
från olika håll dykt upp idéer som innehåller många av de ingredienser som
Kaplan och Norton diskuterar. Som exempel kan Simon et al (1954) näm-
nas, de menade att det måste finnas en balans mellan företaget/ägarna, de
anställda och kunderna. Företagets mål måste accepteras av de anställda
och förändras när kundernas värderingar förändras. I Frankrike används
sedan många år ett instrumentliknande verktyg med både finansiell- och
icke finansiell information, Lebas (1994).

Det har också sedan tidigare funnits planeringsläror som innehållit en lo-
gisk kedja mellan vision, framgångsfaktorer, aktivitetsplaner och mätbara
mål. Den troligen mest spridda varianten i Sverige kallas LOTS, Olve m fl
(1999).

Det har vidare framförts kritik som inte direkt riktar sig mot teorin som så-
dan. Det handlar mer om risker som framträder om BSC metodiken an-
vänds på ett felaktigt sätt. Det kan också röra sig om fallgropar och oklar-
heter i det publicerade materialet.

Vi anser att det kanske mest fundamentala problemet med ett populärt kon-
cept är att många företag hänger på trenden och börjar ta fram ett styrkort
utan att egentligen veta vad de vill uppnå. Professor Claude Lewy, Free
University of Amsterdam hävdar att 70 procent av styrkortsimplemente-
ringarna misslyckas. I en fallstudie omfattande 7 europeiska företag kom
han fram till att för att lyckas med en styrkortsimplementering är det oer-
hört viktigt att företaget har klart för sig varför de vill implementera ett
BSC, dvs att de vet vad de önskar uppnå.

Nilsson och Trossmark (1999) menar att det finns en risk att strategien ses
som given och att det skapas en falsk känsla av trygghet då det enbart gäll-
er att identifiera och följa upp givna framgångsfaktorer som är stabila. Vi
menar dock att en person som uttrycker sig på detta sätt inte har förstått
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dynamiken i modellen. En av modellens fördelar är att den ska stimulera en
genomgång av befintliga strategier genom att de penetreras ur flera per-
spektiv. Om måtten i de olika perspektiven har förbättrats men detta inte
har lett till något förbättrat resultat så är det en indikation på att strategierna
inte är effektiva.

Vi anser att det finns en risk att styrkortet ute i organisationen inte ses som
det strategi implementerings instrument det är utan att enskilda individer
ser styrkortet som ett kontrollredskap. Denna risk är enligt Nilsson och
Hiltmann (1996) störst om medarbetarna anser att den kunskap de har är
personlig. I BSC-konceptet betonas att det är viktigt att medarbetarna görs
delaktiga i framtagningsprocessen för att en god acceptans för modellen
ska erhållas. Men även om införande processen präglas av en positiv attityd
kan denna positiva anda vändas till att det uppstår en kamp om den nyvun-
na informationen. Styrkortet riskerar då att utvecklas till ett maktkort som
kan göra mer skada än nytta, Nilsson och Hiltmann (1996).

Även om utformningen av styrkortet anses lyckad med t ex en lockande
vision och en pedagogisk struktur så skapar kortet i sig inte den eftersträ-
vade förändringen i organisationen. Det är först när den enskilde medarbe-
taren får ett kvitto på sitt bidrag till organisationens framsteg och han/hon
ser hur detta bidrag hjälper till att uppnå de definierade målen som en för-
ändringsprocess kan starta. Medarbetarna måste vidare tro på de indikator-
samband som styrkortet utgår ifrån annars kommer de inte att agera utifrån
de icke monetära måtten. Westin och Wetter (1998)

Nilsson och Hiltmann (1996) skriver att varje företag är unikt vilket inne-
bär att måtten i respektive perspektiv också måste vara unika. Det finns vi-
dare en klar risk att antalet mått blir för många. Styrkortets struktur med
fyra till fem perspektiv kan lätt inbjuda till en överdosering av antalet mått.
Receptet mot detta problem är, enligt samma författare att affärsstrategin
med dess kritiska framgångsfaktorer måste vara i fokus när styrkortet tas
fram. Om antalet mått blir för många kan den tydlighet som eftersträvas gå
förlorad och istället ersättas av en oöverskådlighet då uppföljningen blir allt
för komplicerad. Detta kan också leda till att möjligheten att balansera per-
spektiven försvinner, Sundin (1998).

En av de stora fördelarna med det balanserade styrkortet är enligt dess före-
språkare just balansen mellan de olika perspektiven och mellan mått av ty-
pen drivare respektive av uppföljande karaktär. Det finns trots detta en risk
att styrkortet, liksom den traditionella ekonomistyrningen tenderar att lägga
allt för stor vikt vid de externa intressenternas informationsbehov. Om detta
hänsynstagande blir allt för stort finns risken att företaget börjar agera kort-
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siktigt och då kan den långsiktiga strategin hamna i bakgrunden, Nilsson
och Hiltmann (1996). Sundin (1998) menar att detta kan bero på att i den
mer långsiktiga visionen gör företaget en bedömning av vilka effekter de
vill uppnå hos kunder eller i jämförelse med konkurrenterna och för att
lyckas med detta krävs resurser. På kort sikt bedöms företaget utifrån det
finansiella resultatet. Det finns ofta t ex en budget som måste hållas. Risken
är stor att den rent ekonomiska styrningen får dominera. Att t ex bygga upp
medarbetarnas kompetens, det intellektuella kapitalet måste få ta tid, Nils-
son och Hiltmann (1996).

Vi anser det också viktigt att betona att det är både tids- och kostnadskrä-
vande att införa ett balanserat styrkort. Westin och Wetter (1998) menar att
en kostnadsökning som införandet kan innebära är att i och med att nya
mått införs så krävs också nya mätsystem vilket i ett inledningsskede kan
kräva ett betydande manuellt arbete. Det är därför viktigt att analysera och
väga nyttan av den nya informationen mot kostnaden för att sammanställa
den.

��$��+�&�����������"	
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Nedan kommer vi att redogöra för Taylors modell. Denna syftar till att ge
en nulägesbeskrivning av företaget samtidigt som den påvisar kritiska mo-
ment i processen. Vi anser att den fyller samma funktion som steg 1 i Olves
framtagningsprocess. Den modell som brukar rekommenderas i detta steg
är Porters värdekedjemodell. Vi anser som sagt att Taylors modell dels
täcker ett större område dels att den är bättre anpassad för ett företags flö-
desprocess, särskilt då det rör sig om en råvaruleverantör. Detta beroende
på att inga mervärden, förädlingssteg förekommer i t ex ett virkesflöde. Vi
redogör dock kortfattat även för Porters värdekedjemodell. Detta för att låta
läsaren själv få avgöra riktigheten av vårt val.

David Taylor har i artikeln Global Cases in Logistics and Supply Chain
Management (1997) tagit fram en ram för att analysera logistikflödet i ett
företag. Ramverket ska ses som en checklista av faktorer som bör beaktas
vid en analys av logistikflödet. Logistikens mål är enligt författaren att öka
kundnyttan och att minimera kostnaderna i flödet.

Detta ramverk kan delas upp i 5 huvudsteg i processen att analysera och
förändra företagets materialflöde. Numreringen i nedanstående genomgång
återfinns även i bilaga 3.
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Det är i detta steg som kvaliteten på genomgången grundläggs. Det är där-
för viktigt att stora ansträngningar läggs ned på detta arbete. Nulägesanaly-
sen består av tre moment:

1A Försörjningskedjans struktur som i sin tur består av:

1A-1 Det fysiska flödet av material/halvfabrikat. För att skapa en förståel-
se för detta flöde är det till hjälp om det tas fram en schematisk bild
över flödet från utgångspunkten där råmaterialet eller komponenter-
na anskaffas till dess att den färdiga produkten når kunden. Schema-
tiseringen bör innehålla alla steg i processen men bör vara så enkel
som möjligt. Exempel på delar som bör ingå är: processens fasta
punkter som tillverkning, lagring etc. samt halvfabrikatets väg mel-
lan de fasta enheterna.

1A-2 Flödet av information måste också kartläggas. Hur förs informatio-
nen ut om att t ex nya beställningar har kommit till berörda parter.
Detta flöde är omvänt det fysiska flödet. Vilka system används? Hur
tas information för att förutsäga efterfrågan fram? Det sistnämnda är
viktigt för att möjliggöra en lyckad logistikplanering. Hur är till-
gängligheten av information som ledningen behöver för att kunna
övervaka effektiviteten i de logistiska operationerna.

1A-3 Den sista delen i flödeskedjans struktur består av en beskrivning över
hur ansvaret för de olika delarna är fördelat och organiserat. Denna
beskrivning bör ske inom det enskilda företaget men också inom hela
försörjningskedjan. Förekommer partnerskap mellan olika leverantö-
rer? Har någon leverantör kontroll över andra företag? Det är slutli-
gen viktigt att ha i åtanke om leverantörerna är nationella eller har
sitt ursprung i ett annat land då detta kan innebära att kulturella olik-
heter förekommer med avseende på t ex praxis och ledningsinitiativ.

1B Försörjningskedjans prestation. För att kunna bedöma vilka effekter
eventuella förändringar av flödesprocessen får måste prestationsför-
mågan i dagens system värderas. Detta görs på tre nivåer:

1B-1 Försörjningskedjans helhetsprestation. En bedömning och kvantifie-
ring av den existerande förmågan i termer av kundnytta och total lo-
gistikkostnad utförs. Detta ger underlag till en jämförelse med de
kommande förändringarna. När det gäller kundnyttan så tas ett antal
faktorer som bedöms som kritiska fram. Tyngdpunkten ska ligga på
slutanvändarnas behov. Den totala logistikkostnaden är svår att upp-
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skatta, men ett så bra närmevärde som möjligt är angeläget då för-
ändringar som görs kan ha en positiv effekt inom en del men kan
leda till att en annan del missgynnas. Totaleffekten måste naturligtvis
vara positiv för att förändringen ska genomföras.

1B-2 Den relativa prestationsförmågan. Det vill säga hur presterar den un-
dersökta processen i förhållande till andra företag/delar av företaget.
Meningen med denna benchmarking är att jämföra företaget med de
som presterar bäst i branschen. Det kan naturligtvis vara svårt att få
information från konkurrenter varför en bedömning från t ex mark-
nadschefen kan bli aktuell.

1B-3 Så här långt har analysen varit koncentrerad till att ge en helhetsbild.
I detta moment sker en analys av individuella funktioner som t ex
transport, leverantörsrelationer och produktionens kontrollsystem.

1C Företagets omgivning och förutsättningar. Den sista delen i steg 1 är
en bedömning av logistikfunktionen i förhållande till organisationens
övergripande målsättningar (1C-1) som t ex affärs- och marknadsfö-
ringsstrategier. Som exempel kan nämnas att om ett direktiv gör
gälland att kostnaderna måste minska för att företaget ska kunna ha
mer konkurrenskraftiga priser så får det effekter på inriktningen av
förändringsarbetet inom logistikfunktionen. Företagets externa miljö
(1C-2) påverkar också leverantörskedjans utformning. Exempel:
Ökad priskonkurrens från utländska företag med lägre kostnadsläge.
Förändrade export och import förutsättningar när t ex frihandelsom-
råden bildas eller upphör.
Lagstiftning kan ändra förutsättningarna för produktion och distribu-
tion.

(�����:��	���
�
���
��������
�
����������������������
Detta innebär att kritiska moment och problem identifieras. Detta är ofta
den svåraste delen men också den viktigaste. Desto mer omfattande och
noggrant situationsanalysen görs desto större är chansen att huvudproblem
och viktiga frågeställningar kommer fram. Det är inte meningen att enbart
problem ska fokuseras. Nya tekniker och datasystem kan ge upphov till nya
möjligheter. Detta steg består av två delar:

2A En kategorisering av problem och kritiska moment görs genom att de
listas efter t ex

Problem som måste lösas – Möjligheter som bör tas vara på
Strategiska frågeställningar – Operationella frågeställningar
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Det är viktigt att skilja på symtom och orsak. Analysen måste försöka
identifiera de verkliga underliggande problemen. Det kan vara så att pro-
blemet finns i en del men symtomen visar sig i en annan del av kedjan.

2B En prioritering, rangordning av problem kan antingen göras utifrån
huvudproblem och delproblem eller utifrån vilka problem som är
mest akut att lösa.

(�����:�3������
��������������
�������
����
När väl problemen har identifierats vidtar en kreativ process av att komma
upp med idéer och möjliga lösningar. Det har visat sig fruktbart att kasta ur
sig alla idéer som kommer upp. Görs denna brainstorming (3A) i grupp blir
resultatet ofta bättre än om individerna var för sig skulle tänka till. Efter att
opraktiska och ologiska förslag har gallrats bort gäller det att välja ut två
till tre lösningsförslag per huvudproblem (3B). Dessa ska vara realistiska,
genomförbara och en beskrivning av dem ska presteras. Denna bör inne-
hålla uppgifter om vilka resurser förslaget behöver, dess kostnad och vilka
vinster detta ger upphov till.

(���� �:� �������	���	� ����
�� innehållande en motivering till varför
just den valdes.
 I denna del beskrivs de valda lösningarna och en motivering till varför de
valdes bör också ges.

(�����:������������
��
En lista av praktiska implementeringsfrågor är användbar.

5A Resurser:
Vem kommer att bära ansvaret för implementeringen?
Hur ska idéerna ”säljas” in hos berörda parter?
Hur mycket kommer implementeringsfasen att kosta?

5B Timing
Hur lång tid kommer det att ta?
Hur ser den sekventiella implementeringen ut?

5C Övervakning
Hur kommer kostnader och vinster/förbättringar att mätas och visas?
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�
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Konkurrensfördelar skapas av det sätt som företag organiserar och utför
skilda aktiviteter på. De olika aktiviteterna i ett företag kan delas in i bl a
säljpersonal, servicetekniker, utvecklingspersonal och administrativ perso-
nal. Ett företag skapar värde åt sina köpare genom att utföra dessa aktivite-
ter. Det slutliga värdet ett företag skapar mäts genom det pris en köpare är
villig att betala för en produkt eller en tjänst. Ett företag är lönsamt om
detta värde överstiger den totala kostnaden för att utföra alla aktiviteter som
kan knytas till produkten. För att erhålla konkurrensfördelar så måste ett
företag antingen producera produkten billigare eller erbjuda en produkt
som är unik jämfört med dess konkurrenter. De aktiviteter som utförs inom
en organisation kan grupperas in i två kategorier.

Alla aktiviteter i värdekedjemodellen bidrar till produktens värde. Aktivi-
teterna kan i huvudsak delas in i sådana som förknippas med produktion,
marknadsföring, transport och service. Dessa benämns huvudaktiviteter.
Den andra huvudsakliga indelningen benämns stödjande aktiviteter och be-
står av aktiviteter som inköp, teknologi, personal och övergripande infra-
struktur som syftar till att stödja de olika aktiviteterna. Varje aktivitet inne-
håller inköp, personal, någon kombination av teknologi samt infrastruktur
såsom ledning och finans.

Strategin visar riktningen för hur ett företag ska utföra individuella aktivi-
teter och organiserar hela värdekedjan. Dessa aktiviteters betydelse varierar
för ett företag beroende på var i värdekedjan de främsta konkurrensförde-
larna finns.

Övergripande infrastruktur

Personalresurser

Teknologisk utveckling

Inköp/Upphandling

Ingående
logistik

Produktion Utgående
logistik

Marknads-
föring och
Försäljning

”Efter sälj”
service

M
  A
    R
      G
        I
      N
    A
  L

Stödjande
aktiviteter

Huvudaktiviteter

Figur 8 ”Värdekedjan” Källa: Porter, M, 1990, sid 41
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Ett företag är mer än bara summan av aktiviteterna. En organisations vär-
dekedja är ett oberoende system eller nätverk av aktiviteter, sammankopp-
lade med olika länkar. Dessa länkar gör sig gällande då en händelse i en
aktivitet påverkar kostnader eller effektivitet i en annan aktivitet. Länkar
skapar ofta ett bättre utbytesförhållande i utförandet av aktiviteter som
måste vara optimerade. Ett exempel på detta är då ett företag satsar på en
kostsammare produktdesign och dyrare komponenter. Detta kan leda till att
service kostnaderna därmed minskar för företaget.

Det är viktigt att ett företag kan koordinera dessa länkar på ett bra sätt.
Ökad leverans precision kräver att det finns en fungerande organisation
bakom, exempelvis vad gäller logistik. Lyckas en organisation med att ko-
ordinera dessa länkar på ett bra sätt så sänks därmed transaktionskostna-
derna. En effektiv styrning av dessa länkar kan vara en avgörande konkur-
rensfördel.

För att skapa konkurrensfördelar krävs det att företagets värdekedja be-
traktas som ett system istället för som en samling av separata delar. Att
ändra värdekedjan genom att ändra på eller till och med ta bort aktiviteter
brukar vara ett effektivt sätt att skapa en mer konkurrenskraftig organisa-
tion.

��'��7&�������

Vi ska i denna del redogöra för några olika sätt att dela in nyckeltal i grup-
per. Vi kommer också att nämna en del om varför nyckeltal används, dvs
vad deras syfte är.

Nyckeltal används ofta till att komprimera eller aggregera information som
erhålls utifrån mer omfattande mätningar. Meningen är att nyckeltalen ska
reducera rapportmängden och göra det lättare för beslutsfattarna att tillgo-
dogöra sig informationen och utnyttja den på ett rationellt sätt. Det primära
syftet med att använda nyckeltal är att stödja styrbeslut även om de ofta
används i rent kontrollsyfte. Andersson och Aronsson (1989)

Vi anser att denna beskrivning är väl grov och skulle vilja tillägga att nyck-
eltal kan användas, förutom det ovan nämnda, till styrning av människors
beteenden genom att knyta premierings- respektive sanktioneringssystem
till nyckeltalen. Vi anser också att nyckeltalen kan ha en osäkerhets mins-
kande effekt genom att medarbetare får indikationer på var de ska lägga ner
sin energi för att förbättra/utveckla sitt arbete.
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Andersson och Aronsson, (1989) beskriver nyckeltal som används inom
materialadministration (logistik) har gjort följande uppdelning av nyckeltal:

?�����
���	���&������� – som t ex omfattar mått som resultat mot budget,
räntabilitet på totalt kapital, total kapitalbindning i material, total omsätt-
ningshastighet på material samt total kapitalkostnad.

%��	����������	�� �&������� – här nämns mått som omsättningshastighet,
ledtid och mått som speglar leveransprecision, materialbrister, kvalitetsfel
och kassationer. Dessa nyckeltal återfinns i de olika huvudmoment som
flödeskedjan består av.

0�����
���� ���	����������	�� �&������� – denna grupp innehåller mått
som kapitalbindning, kostnader för direkt material, lagringskostnader samt
kostnader för utestående kundfordringar och transportkostnader.

Mossberg (1977) delar in nyckeltalen i två undergrupper: 1 "�����-�
���1
�&������� som ska stödja åtgärdsbeslut genom att fungera som alarm-
klocka, diagnosinstrument och erfarenhetsuppbyggnad. 2 ,�����
����&��1
����� som används till att formulera mål och tydliggöra planer i form av
önskat utfall. Denna indelning har tydliga likheter med den indelning som
görs av Kaplan och Norton och som beskrivs nedan.

Anthony och Govindarajan (1998) delar, i samband med att de beskriver ett
Balanced Scorecard, in nyckeltal i tre olika kategorier:

1 @"����������"��������������������	�
����. Detta är samma in-
delning som Kaplan och Norton gör, varför vi hänvisar till deras be-
skrivning nedan.

2 %
����
������������
��� 
���� �
����
������&�������� Dessa torde inte
kräva någon närmare förklaring. Det kan dock påpekas att de senare
inte har tillåts att spela så stor roll på ledningsnivå i många organisa-
tioner pga att de ofta är mindre sofistikerade än finansiella mått.

3 �������� �������
��� �9������ ����� Utmaningen här är att hitta en
balans mellan dessa typer av mått.

Kaplan och Norton (1996) beskriver outcome measures respektive perfor-
mance drivers på ett relativt utförligt sätt. Författarna hävdar att alla BSC
innehåller allmänna mått (outcome measures) som tenderar att bli följdmått
och som oftast reflekterar de allmänna målen i strategierna. Dessa mått är
ofta eftersläpande, så kallade lag indicators som mäter effekterna av redan
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vidtagna åtgärder. Exempel på sådana mått är: lönsamhet, marknadsandel
och kundtillfredsställelse. Performance drivers, som även kallas lead indi-
cators skulle kunna direktöversättas till ”prestationsdrivare”. Dessa tende-
rar å andra sidan att vara unika för olika affärsenheter, de ska återge det
som är unikt med enhetens strategi. Exempel som sådana unika områden
är: det marknadssegment där enheten har valt att konkurrera, den del av den
interna processen och de utbildningsmål som ska generera mervärde till de
kunder som företaget inriktar sig på.

Ett bra Balanced Scorecard ska ha en blandning av drivare och följdmått.
Utan drivarna blir det svårt att visa hur följdmåtten ska förbättras samtidigt
som det saknas tidiga indikatorer på huruvida strategierna har implemente-
rats på ett bra sätt eller ej. Om det å andra sidan skulle saknas följdmått
skulle organisationen kunna uppnå kortsiktiga operativa förbättringar utan
att veta om dessa förbättringar även gäller den expanderande delen av verk-
samheten eller ej.

Det bör enligt Kaplan och Norton (1996) finnas ett orsak-verkan samband
mellan måtten i de olika perspektiven. Som exempel anger de att ett mått
inom det finansiella perspektivet kan vara kapitalavkastning per anställd.
Drivaren till detta mått kan vara ökad och återkommande försäljning till
redan existerande kunder. Detta mått anses påverka kapitalavkastningen
positivt och påvisar att kunderna är lojala mot företaget. Hur ska denna lo-
jalitet uppnås? En analys av kundernas önskemål kan t ex visa att de värde-
rar leveransprecision högt. Dessa båda mått blir alltså drivare i kundper-
spektivet. Processen fortsätter genom att man frågar sig vad som måste för-
bättras inom det interna processperspektivet för att t ex uppnå ökad kund-
lojalitet. Det kanske visar sig att förkortade cykeltider och en förbättrad
kvalitet i processen krävs varför detta bör följas upp. Detta kan i sin tur
kräva att personalens kunnande förbättras vilket kan tänkas blir ett drivande
mått inom det lärande perspektivet. Det framkommer nu en kedja av orsak-
verkan samband mellan måtten i de olika perspektiven.
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%&�
���� ���	�:� 5����-������
��1(����
�� Administrativ personal på di-
strikten väljer med utgångspunkt från ett indelningsmaterial, en katalog
över hur företagets skogsinnehav ser ut, ut de trakter som ska gallras re-
spektive avverkas. Områdets yttergränser markeras på en karta och erfor-
derlig naturvårdshänsyn beskrivs. Med utgångspunkt från denna traktbe-
skrivning utförs den mer detaljerade planeringen inför avverkningen. Den
kan bestå av snitsling av områden som ska lämnas av naturvårdshänsyn
eller av stickvägsdragning om det är fråga om gallring och utförs av med-
lemmarna i de maskinlag som handhar avverkningsmaskiner (skördare) och
skogstransportmaskiner (skotare). Dessa system består oftast av en skörda-
re och en skotare samt 4-5 man som arbetar två-skift och alternerar mellan
förekommande arbetsuppgifter. Skördaren som har högre kapitalkostnad,
utnyttjas i en så hög utsträckning som möjligt. Tiden som skotaren används
kan modelleras så att nivåerna på ej utkört virke hålls nere. Det s k skogs-
lagret är i genomsnitt på ca två till tre dagar. Maskinerna ägs till övervä-
gande del av entreprenörer. Inom distrikt Delsbo finns 6 avverkningssys-
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tem som enbart arbetar åt MoDo Skog. Av dessa är två stycken företagsäg-
da. Ljusdals distrikt har fyra ordinarie entreprenörsägda system.

!
��*��������Skotaren transporterar virket från avverkningen ut till bilväg.
Virket ligger i genomsnitt ca två veckor vid detta lager.

+���������När virket är utkört till bilväg hämtas det av lastbilar som kör
virket till industrin. MoDo Skog har inga egna lastbilar, de ägs av större
eller mindre åkerier. Vid industrin volymbestäms virket av en oberoende
organisation som heter Virkesmätningsföreningen (VMF). Massaveden och
timret volymbestäms när det ligger på lastbilen. Vad gäller timret så tas
stickprov på två promille av totalvolymen. Vid stickproven kontrolleras
bl a kvalitet, längd och mängd kapsprickor. Det är utifrån dessa mätningar
som MoDo Skog får betalt av industrierna. I och med att virket har mätts in
så övergår det i industrins ägo. Timret körs så gott som alltid direkt in till
sågverket (Iggesund Timber) medan en del av massaveden mellanlagras
innan det kommer till industrin. Iggesund Timber förbrukar mellan 600 000
till 800 000 m3fub (fast under bark) timmer per år. Iggesund Paperboards
vedförbrukning ligger på ca 1,35 milj m3fub per år vilket utslaget per dag
(343 dagar per år) blir ca 4000 m3fub per dag. och Hallstas råvarubehov är
ca 1,2 milj m3fub per år, ca 3500m3fub per dag. Ca 40 procent av det totala
behovet avverkas på egen skog.

.���������
�� Vid 1998 år ingång fanns ca 87 000 m3fub ved lagrad på
mellanlager utanför Iggesund Paperboards grindar. Motsvarande siffra för
1998 års utgång var 36 000 m3fub. Detta innebär att mellanlagringen har
sjunkit från knappt 22 dagar till 9 dagar under 1998. Vad gäller pappers-
bruket i Hallstavik så får veden sommartid inte vara äldre än tre veckor,
pga av barken då torkar fast och det blir svårare att barka veden. Lagerni-
våerna pendlar mellan tre veckor och ner till drygt en dags lager.

��������
������	�: Utifrån det beräknade råvarubehovet framställer indu-
striernas representanter en års budget som för sågverkets del tidigare bru-
kade revideras 3 gånger per år, nu mer sker detta varje månad. Massveds-
industrin (Iggesund Paperboard) lämnar prognoser på månadsbasis som
sedan revideras efter tre månaders utfall.

Råvaruchefen fördelar ut den beräknade volymen på de 6 distrikten och
bestämmer i samråd med den distriktsansvarige volymindelningen efter
ursprung (avverkning på egen skog, rotpostköp, eller leveransvirke) och
huggningsform (slutavverkning eller gallring).
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Varje skotarförare gör en uppskattning av hur stor volym han har kört ut till
bilväg. Efter skiftets slut rings denna volym in till ett stordatorbaserat
transportprogram, STOL (Skogens transport och logistik). Transportledaren
knappar dagligen in dessa volymer i ett Excelark. Med hjälp av de månatli-
ga planerna uppdelade per dag visar programmet utfallet i procent av plan-
enlig dagsvolym. Utifrån dessa värden kan distriktschefen gå in och styra
verksamheten mot önskad trädslagsblandning och volym.

Åkerierna rapporterar in transporterade volymer till skogsbrukets datacen-
tral (SDC). Vid grindarna till industrierna mäts virket in av virkesmätnings-
föreningen, som är en opartisk organisation. Denna mätning ligger till
grund för industriernas betalning till MoDo Skog och fungerar även som
facit vad gäller uppskattade volymer tidigare i flödet. Efter inmätningen
övergår virket i industrins ägo.

2���������	���
��

 ����"������ har ansvar för det totala flödet, fördelning per distrikt, ur-
sprung och huggningsform.

 ����"���������� ansvarar för råvaruförsörjningen till Iggesund Paper-
board och Iggesund Timber samt stor del av den massaved som går till
Hallsta pappersbruk. Han har även ansvar för försäljning av biprodukter
från sågverket och för den vedimport som sker.

+����������	���� har det operativa ansvaret för att rätt mängd och rätt
sorts virke kommer in till industrin i rätt tid.

5
���
��������� har det övergripande ansvaret för distriktets verksamhet
vad gäller ledning och fördelning av avverkningsresurser, virkesflöden,
prognostisering, prissättning och virkesinköp.

�������%�����-�
�����	-�����������
��

Försörjningskedjans prestation som motsvarar 1B-1 till 1B-3 i bilaga 3 görs
för att kunna bedöma vilka effekter eventuella förändringar av flödespro-
cessen får på företagets prestationsförmåga. Det är viktigt att komma ihåg
att en sänkning av denna kostnad inte får ske på bekostnad av den kund-
nytta som kunden upplever sig ha med verksamheten. Inom region Igge-
sund borde det inte vara några större problem att kontrollera denna aspekt
då det endast finns tre kunder som MoDo Skog dessutom har en god kon-
takt med. Efter en genomförd förändring eller effektivisering kan kunden
tillfrågas om eventuella försämringar i den produkt eller tjänst som erbjuds.
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4�������������
��
Vi har valt att använda kostnad per m3 som grund för bedömningen av hur
MoDo Skogs prestationsförmåga ser ut. Anledningen till det är dels att det
är ett mått som alla i organisationen är medvetna om, dels att det är möjligt
att bryta ner så att det blir påverkbart inom flera av de huvudmoment som
ingår i flödesprocessen. Kostnaden per m3f (fastmätt) att ta fram virke till
industrin har för kvartal 4 1998 varit ca 135 kr för region Iggesund, vad
gäller avverkning på egen skog. I denna kostnad ingår drivning (avverkning
och skotning), vidaretransport samt övriga drivnings- och transportkostna-
der som framförallt består av vägunderhåll.

 ����
��������
��
För att kunna jämföra hur MoDo Skog presterar i förhållande till andra
svenska skogsföretag har vi använt oss av Skogforsk siffror. (En forsk-
ningsstiftelse som ägs av svenska skogsbolag och staten gemensamt) Dessa
redovisas i nedanstående tabell. De redovisade kostnaderna utgör genom-
snittskostnader för 52 företag som har deltagit i en enkätundersökning.
Kostnaderna gäller för norra Sverige under 1997. Vad gäller relativa jämfö-
relser mellan olika regioner inom MoDo Skog så har vi inte fått tillgång till
dessa värden men enligt uppgift från företaget så ligger Iggesund bra till
vid en jämförelse med andra regioner.

Moment slutavverkning Gallring
Avverkning 46 kr/m3fub 82 kr/m3fub
skotning 28 kr/m3fub 43 kr/m3fub
Vidaretransport 42-60

kr/m3fub*
42-60
kr/m3fub*

Summa 124 kr/m3fub 175 kr/m3fub

Tabell 1 Kostnader för skogsbruket i norra Sverige under 1997, Källa Skogforsk Resul-
tat nr 22 1998
* i summeringen ingår vidaretransport med 50 kr

,������
�������
�	���"���
����
Vi har för region Iggesund kunnat få fram värden på framtagningskostna-
der per m3fub för följande moment: avverkning (fällning, kvistning och
kapning), skotning, transport och mellanlagring. Dessa redovisas nedan
med uppdelning på gallring respektive slutavverkning. Kostnaderna gäller
för region Iggesund under fjärde kvartalet 1998.
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Moment slutavverk-
ning

Gallring

Avverkning 34 kr/m3fub 64 kr/m3fub
skotning 24 kr/m3fub 36 kr/m3fub
Vidaretransport 50 kr/m3fub 50 kr/m3fub
Mellanlagring
(transportmerkost.)

(17
kr/m3fub)

Summa 108 kr/m3fub 150
kr/m3fub

Tabell 2 Framtagningskostnader för huvudmomenten inom virkesflödesprocessen, Käl-
la: Region Iggesund, kvartal 4 1998.

Att beloppen i tabellen ej summerar sig till den totala framtagningskostna-
den på 135 kr/m3 beror på att denna kostnad innefattar en mix av slutav-
verkning och gallring. I och med att gallring och slutavverkning kostar oli-
ka mycket så beror den sammanvägda kostnaden på hur stor andel respek-
tive avverkningsform utgör. Ytterligare en anledning till att siffrorna inte är
jämförbara är att övriga drivnings- och transportkostnader ej är redovisade i
tabellen.

Att Iggesundsregionens flödesprocess är effektiv när det gäller drivning ger
en jämförelse mellan de två tabellerna en indikation på. När det gäller vida-
retransporten så är kostnaderna för regionen ej lägre än snittet, observeras
ska dock att värdena inte är direkt jämförbara då det rör sig om olika tids-
perioder och det kan även vara skillnader av redovisningsteknisk art. Att
MoDo Skog skulle ha ett effektivt virkesflöde styrks även av vårt intervju-
material, varför vi nedan återger ett antal citat.

9+2!��!���	
!
�!������!������������!�!�������!	��!
��!������!������	�	�
-.!���	�	�! ��!+2!��
�	!��	��!.��!&����!.*��!��
!�	��� ��	4����!��
.��!���
���!����	!
��!��	�!�����	���9

Person J

9%!�4�&�	!��!0'7�����!���!+2!���
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Person E
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Det finns dock de som anser att det går att effektivisera ytterligare även på
avverkningssidan.

9+�	!��	!�&�	�!����! �	���! *!���!����
	�!������	�!-.!����������	�	�
 *!���!������!�����!+�	!�  �����!�
��!���!��	!*��������!����!�����!��7
��������!��*
�!�����!�*	���! ��!*��!+*	��!�*	���!��!
��!&�!����!������
��	!� �-�����!�	
��!��	�����
!���!��	! �����! *!-.!�*
�!������!-.!������7
�����!	��!����	!�	
*!��!4  �	�!E����!��	!��	!�	��!�4��!��-���!���! *�
)��	� ����!��	���!
��!�*�!���!�4��!����! *! ������!+����	�����!�*�!���!���
��	���9

Person D

I och med att effektivitetsprocessen och jakten på att sänka kostnaderna har
pågått en längre tid så tror vi att det är svårt att hitta några revolutionära
förbättringsåtgärder inom virkesflödesprocessen, utöver den ständiga tek-
nikutveckling som i sig möjliggör rationaliseringar.

�������%����������
��
��

I denna del ska logistikfunktionen bedömas utifrån organisationens över-
gripande mål. Externa förhållanden som kan tänkas påverka flödesproces-
sens utformning bör också beskrivas.

����������
�&
I 1998 års årsredovisning för MoDo koncernen beskrivs den strategiska
inriktningen: MoDo ska fokusera tillväxt och utveckling inom Holmen pa-
per och Iggesund Paperboard. Inom dessa områden har MoDo bra konkur-
renskraft och det finns förutsättningar att ytterligare stärka positionerna
inom dessa områden. Tillväxt kan ske såväl organiskt som genom förvärv.
När det gäller finpappersområdet är koncernen öppen för samarbete med
andra företag. Verksamheterna inom Iggesund Timber och MoDo Skog ska
fortsätta med oförändrad inriktning.

I april 1999 offentliggjordes det att MoDos och SCAs finpappersrörelser
ska gå samman och på två års sikt bilda ett börsintroducerat bolag.
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VD Björn Andrén

MoDo Skogs målsättning, den ledstjärna som alla som är involverade i vir-
kesflödesprocessen arbetar efter är: Att förse industrin med virke till så låg
kostnad som möjligt. Denna målsättning är alla inblandade parter väldigt
medvetna om.

”��!��	!��
���!���	�!��
!���!��!���!��		�!��!��!���!.4���! ���!�4�!�*�!�*��7
���! C*�������	�
��	�! 	��! 
��! ������! �! �8! �����	
�����	! �����! &��	����
�*�!���
���!	�
*��!E*	��������!-.!���	
�������!�����!
��!���!��!��	���!�*7
�������	�
�	!��
!���! ��! �-�	�! ��!*��9

Person J

Detta är en av de realiteter som skogsbolagen måste rätta sig efter och som
naturligtvis sätter sin prägel på verksamheten.

09������
�-�
Företagets externa miljö påverkar också utformningen av det förändrings-
arbete som flödesprocessen ständigt måste genomgå. För att ge en liten bild
av MoDo Skogs omvärldssituation återges ett antal faktorer som de inter-
vjuade anser kommer att spela roll för MoDo Skogs framtida utformning av
flödesprocessen samt några av de hot som finns.

9��������!�*�������	
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Person J
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Person J
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��!��!�	!����!�*!.��!����	�
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Person J

Med koncernens strategiska inriktning i åtanke och de faktum att de stora
skogsbolagen historiskt sett inte har satsat på sågverksindustrin samtidigt
som det är stor efterfrågan på timmer, varför det är lätt för MoDo Skog att
sälja sitt timmer, gör att vi förstår varför MoDo koncernen prioriterar mas-
sasidan framför den sågade varan. För skogsägaren sitter den största delen
av ett träds kapitalvärde i timret. Detta gäller naturligtvis även för MoDo
Skog men de kan realisera detta värde genom att sälja det timmer de avver-
kar på egen skog. Förädlingsvinsten är i dagsläget lågt när det gäller att
såga timret. För massaveden gäller det omvända, veden är relativt billig att
köpa in och förädlingsvärdet är högt. Detta är ett problem som är mång-
bottnat och som vi ska belysa med ytterligare några citat:

9G���! �*���������	�-.�	! ��
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�!����!�����*	��	! *!������7
�*�����!%!��� !�!�*����	!�*!�������!��	!��-����9

VD Björn Andrén

Björn Andrén återger ett något raljerande men ändå talande citat från en
sågverksägare:

9�*�!�������
H!��!���!�4��
��!�	!������*����!����!�	!4�������� �
����9



5�!����	!��
!����	-�
!�-��-��
!6!��	���	����!	�-������!�!�	!�*����������	�4��!�������	

57

Ett annat orosmoln på den Svenska skogsindustrihimmeln är:
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Person J

Det har under intervjuerna inte kommit fram några förslag på nya markna-
der eller möjligheter utan de förbättringsförslag som har nämnts handlar
mer om hur den nuvarande verksamheten kan förbättras. Dessa förbätt-
ringsförslag redovisas i 5.1.5.

��������	���
�
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Eftersom huvudmomenten i virkesflödesprocessen är relativt få till antalet
så anser vi det ej vara nödvändigt att speciellt fokusera vissa delar. Alla
moment är nödvändiga för flödets funktion och kan därmed anses vara kri-
tiska. När det gäller transportsidan så har inte rationaliseringsivern varit
lika stor och vissa anser att kostnaderna skulle kunna pressas ner ytterligare
och att det är viktigt att arbeta vidare med virkesbyten och returtransporter.
Alla tillfrågade anser att samarbetet mellan de olika ansvarsområdena fun-
gerar bra. Det är en allmän uppfattning att sättet att organisera verksamhe-
ten på är effektivt och respondenterna har svårt att se att förbättringar kan
göras inom detta område.

De egentliga problem som har framkommit vid intervjuerna är att avverk-
ningsmaskinernas längdmätningssystem inte alla gånger håller måttet och
att indelningen av timret i tre decimeters moduler inte är optimalt med tan-
ke på de längder av sågad vara som efterfrågas av sågverkets kunder. Upp-
följningen av längdmätningen grundar sig idag på data som tas fram av vir-
kesmätningsföreningen. Det är tveksamt om denna mätning är ändamåls-
enlig och tillräckligt frekvent för att utgöra grund för längdmätningsupp-
följning. Följande citat belyser dessa problem ytterligare:
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Person C
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Person I

Ett annat dilemma är Iggesund Timbers problem med att förutsäga sitt rå-
varubehov.
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Person I

En röst från MoDo Skogs sida:
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Nedan redovisas de förbättringsförslag som har framförts under intervjuer-
na. Enligt Taylors modell är det meningen att förbättringsförslagen ska ka-
tegoriseras och prioritets bestämmas. Vi avser dock ej att göra denna prio-
ritering i detta skede utan förmedlar enbart de förslag som har framkommit.
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Person M

Person L håller med och kompletterar med följande tankeväckande ord:
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Person J

Steg 3 i fallstudieplanen går ut på att generera och utvärdera alternativa
lösningar. Vi avser att redovisa våra nyckeltal som ska följa upp huruvida
lösningsförslagen har tagits tillvara i de nästkommande delarna i uppsatsen,
nämligen i styrkortsframtagningen och i slutsatser och reflektioner.
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Kaplan och Norton har beskrivit detta på följande sätt:
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Kaplan och Norton, 1996, s.19
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Vi ansluter oss till den definition av begreppet vision som Olve mfl före-
språkar.
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Olve m fl, 1999 sid 53
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Under våra intervjuer framkom det att de anställda inte riktigt visste vad
den övergripande visionen var. Vissa hade dock klart för sig att det fanns
sådana visioner nedskrivna men att de inte direkt kunde redogöra för dessa.
Vad samtliga kände till var vad vi närmast betraktar som en målsättning
med verksamheten, dvs att leverera råvara på ett effektivt sätt till sina indu-
strier. Dessutom ska de förvalta det egna skogskapitalet. Detta var mycket
väl inprogrammerat hos samtliga respondenter.
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Person K

I och med att vi inte betraktar verksamhetsmålet som en vision övergav vi
snabbt tanken på att använda oss av den ovannämnda målsättningen som
utgångspunkt för framtagningen av styrkortet. För att kunna få svar på vad
MoDo Skogs vision är så intervjuade vi därför skogsdirektören Björn And-
rén. Denne hade vid sitt tillträde ett par år tidigare utarbetat ett program
som han tyckte skulle känneteckna bolaget i framtiden. Detta är utformat i
punktform, där betydelsefulla områden berörs. Denna vision hade sedan
diskuterats i en ledningsgrupp. VDn fick efter dessa diskussioner ändra en
del. Till slut kunde man enas om denna vision som fick namnet Vision
2000.
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VD Björn Andrén

Vi frågade sedan hur visionen hade kommunicerats ut i företaget.
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VD Björn Andrén

Denna vision har av döma av intervjuerna inte nått ut i organisationen och
har alltså till vissa delar mist sitt syfte. Kaplan och Norton (1996) har valt
att beskriva detta på följande sätt.
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Kaplan och Norton, 1996, s.19

Detta faktum att det existerade en genomarbetad vision men att denna var
anonym i organisationen uppfattade vi både som ett problem och som en
möjlighet. Problemet med att utgå ifrån en vision som i det närmaste var
okänd är att det i intervjuerna blev svårt att få vägledning i det fortsatta
framtagningsarbetet i och med att de följande stegen bygger på visionen.
Dock såg vi även en möjlighet i detta då vi genom att ta fram ett styrkort
utifrån visionen kunde göra den synlig ute i organisationen.

Björn Andrén anser att MoDo Skogs vision har följande syfte:

9=4�!���!��!
��!���!�4��4��!�����! ���	���	!����!���!��
��� !�!��
!��
��*�! �4�! -.! ��
! ��! ���! ��		���-�	�! ���! 2��! �*���! ����! ��*	! 
�	
.4����!-.���	�!�*!.��!���!��!&���!-.!
��!.��!���!��		���-�	�!�������7
.���	�!2��!��!.��!��!�����!	*�!I��!�����!�!����!��!����!	*�!�*!.��!���!��!��!��
	��!��!��!�������!%!�����!���-��	!.��!��!��	���!��
�	!	*��!
�!����	��!��
��������!�!����	!�'''!��	!
��!��	!�	
*!����!�*!���!����!�	��!.��!�����!�4�
���!��
!&��!�	
*!��-���!���!��		���-�	�!���!=4�.  	�	�����!����!
����!�	
�����
!���
!��!.��!��
	�	��	!����!���!��!���!����!�!�4��������!J�	�!
����
����!-.���	!��	���9�

VD Björn Andrén

Vision 2000 består av ett antal olika områden som ledningen anser vara
prioriterade. Vi återger endast de som vi anser vara relevanta för vår upp-
sats, dvs de som rör virkesflödesprocessen i en vidgad mening. Vi anser att
vision 2000 är en blandning av visioner och strategier i den meningen att
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den både beskriver ett framtida önskvärt tillstånd och hur detta ska uppnås.
Dessa prioriterade områden är:

@����
���
��
Vi har en väl fungerande organisation med hög grad av delegering och an-
svar. Styrning av verksamheten sker i huvudsak genom policies, riktlinjer
och mål.
Regionerna har fått ett i det närmaste fullständigt ansvar för all verksamhet
inom de ”egna väggarna”. Distrikten har vuxit i storlek, ansvar och kom-
petens.
Där förutsättningar finns har virkesförsörjningen och skogsförvaltning in-
tegrerats med gemensam ledning.
Vår organisation anses tillhöra branschens effektivaste.

8�	������
Ledarskapet präglas av stort engagemang för uppgift och medarbetare.
Cheferna har förmåga att lyssna och ser till att olika uppfattningar kommer
fram.
Beslutsprocessen är öppen och ärlig. Medarbetarna är engagerade och del-
aktiga i beslutsprocessen.
Budskap är tydliga och uppriktiga.

,�������
Vi har roligt på jobbet, god anda finns i hela organisationen, löner är mark-
nadsmässiga, kompetensen är hög.
Dialog med chef/underställd upplevs som positiv och utvecklande. Nya
chefer får stöd av erfarna kollegor.

�+
Ny Informationsteknologi har fått genomslag i organisationen. MoDo har
ett intranetsystem och mycket av kommunikationen sker med hjälp av
elektrotekniken.
Även i den operativa fältverksamheten har IT-tekniken etablerats.


�����������
��
Vi allokerar vår anskaffning utifrån bedömd virkeskostnad vid industri.
Genom våra kontakter med industrin anpassas anskaffningen strategiskt
inför förväntad uppgång respektive nedgång i konjunkturen.

8��
��
�1�
�������	��
Projekt har genomförts och medfört betydligt bättre styrning av råvarutill-
förseln. Endast små volymer behöver köras på mellanlager och virke lagras
istället närmare källan.
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Regionerna/distrikten är mycket flexibla när det gäller att anpassa virkes-
flödena till industrins behov.

2������
��
Resurserna har bantats och utnyttjandet har ökat i maskingrupperna.
Spännvidden mellan regionerna vad gäller kostnad är halverad till ca 10
kr/m3f.
Vi är ledande på gallring; har låga kostnader, låg skadenivå, varierade ut-
tagsprofiler beroende på beståndstyp. Andragallringar har påbörjats i kul-
turskogen och uttagen i den egna skogen, sett över företaget som helhet,
har ökat.
Drivare finns på alla regioner och är konkurrenskraftiga både i gallring och
slutavverkning.

(�������	
Kvalitet i skogsvården är en stark MoDo-profil.
Kvalitetsmått för skogsvård och naturvård ingår i årsredovisningen liksom
även skogskapitalets utveckling.
Planteringen är mekaniserad i söder och kostnaden sänkt.

7��"����	
MoDo Skog är certifierade enligt ISO 14001 och FSC.
Hänsynsplaner finns för hela skogsinnehavet och undantagna arealer är
klassificerade. Vår naturvård är effektiv och ändamålsenlig. Naturvårds-
målen uppnås inom ramen för att avverkningsvolymerna/skogens resultat ej
får minska med mer än 10%.

Vision 2000 ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett
styrkort. Efter att detta är klargjort blir nästa steg att diskutera vilka per-
spektiv som är väsentliga. Vi kommer nedan att beskriva vart och ett av de
valda perspektiven.

$������,��������������
���

Detta perspektiv motsvarar Kaplan och Nortons interna affärsperspektiv
och Olve med fleras interna processperspektiv. Detta perspektiv känns
centralt vid ett styrkortsframtagande till MoDo Skog då vi har koncentrerat
oss på en virkesflödesprocess. Vi har valt att inte ha ett särskilt förnyelse
eller lärande perspektiv utan menar att dessa framåtblickande aspekter kan
och bör ingå både i detta perspektiv och i medarbetarperspektivet.

(������
�� Utifrån Vision 2000 har vi ansett att följande strategier kan fun-
gera i processperspektivet.
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Bättre styrning av råvarutillförseln där regionerna/distrikten är mycket
flexibla när det gäller att anpassa virkesflödena till industrins behov.
Resurserna har bantats och utnyttjandet har ökat i maskingrupperna.

Vi är ledande på gallring; har låga kostnader och låg skadenivå.

)�
�
���������������������
Vi anser att nedanstående faktorer skulle svara upp mot de strategier som
finns i detta perspektiv, samtidigt som liknande tankegångar har visat sig
under intervjuerna. Strategierna säger dock ingenting om att det är viktigt
att även fokusera intäktssidan men detta har framkommit under våra inter-
vjuer, vilket är anledningen att vi ändå föreslår en dylik framgångsfaktor.

Att råvarukostnaderna måste sänkas är inget unikt för Modo Skog utan det
gäller för många råvaruleverantörer världen över. Vad gäller de svenska
skogsråvaran så är kostnadsnivåerna sett ur ett internationellt perspektiv
bland de högsta. Det är ur konkurrenssynpunkt därför viktigt att ha en fort-
satt fokusering kring denna del.

De faktorer som vi anser vara kritiska är:

Att sänka kostnaderna med 2-3% per år.
Endast små volymer behöver köras på mellanlager och virke lagras istället
närmare källan.
Att kunna leverera den mängd och den kvalitet råvara som industrierna ef-
terfrågar.
Att ha ett större fokus på intäktssidan vad gäller tillredning av virke.

7&�������
Vårt fallföretag är bra på att mäta denna del av verksamheten. Det existerar
ett antal olika kostnadsnyckeltal, från avverkning fram tills dess att råvaran
befinner sig vid industrin. Måtten har funnits länge i organisationen och är
således beprövade.

Vad vi dock fann var att denna kostnadsfokusering till viss del hade lett till
vissa suboptimeringar i virkesflödesprocessen. Som ett exempel på detta
kan nämnas att de däremot inte fokuserar den intäkt som varje ”träd utgör”.
Detta har diskuterats inom organisationen, men vi anser att det finns ut-
rymme för ett fortsatt förbättringsarbete.
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9+�	!.��!�4��4��!���!�	��!����!&���!��
!���	�
��!���	!���	!���!�	�����	
����!�����9

Person C
Många av de intervjuade menade att denna kostnadsfokusering till viss del
förklarades av det prekära läge som MoDo koncernen befann sig i början
av 90-talet. MoDo var då mycket nära att gå i konkurs. Därför genomfördes
ett tufft rationaliseringsprogram med syfte att skära kostnader. Detta lever i
stor utsträckning kvar i organisationen.
I jakten på att sänka kostnader finns det risk för att t ex kapningsnoggrann-
heten blir sämre och att andelen kapsprickor ökar pga att föraren ej tar sig
tid att utföra kapningsmomentet på ett riktigt sätt.

9,��! �����!��!.��!�  �����������!-.!�4�&��!�  !��!� ��-��! �!���7
��	
!��
!������	�	��!2��! ������!��-���! ���� ! -.! ���������	��! ��*	
�*��!��	
���!2����!.��!��
�-�����!��
!�	�����!.�����	!��	!
��!��! �����7
��	
�!�4�������	
�!�'F!��!���-�������!��!.��!� ��-���9

Person I

Följande mått föreslår vi inom processperspektivet:

)�<����������	��������
������
����������
�����"��������
��� Kostnaden
är till stor del korrelerad med medelstammens volym varför en korrektions-
faktor för denna parameter bör tas med.

)�<������������������
���"��������
����������
��������
��� Kostnaden att
transportera ut 1 m3 råvara från skog till bilväg. Denna kostnad beror till
stor del på avståndet mellan avverkning och bilväg varför måttet bör korri-
geras för denna faktor.

+��������������	<����Kostnaden att transportera i m3 till industrin. Kost-
naden samvarierar till stor del med avståndet till industrin vilket måttet bör
ta hänsyn till.

.��������	���������������
��<��� Hanteringskostnaden för att mellan-
lagra delar av råvaran utslaget på totalt antal m3.

)�<����
	�
�	"���
� En summering av de fyra ovannämnda.

.�	��	
������������
��*�������������������*��������
���������� Dif-
ferensen mellan den maskinmätta längden och den faktiska längden, dvs en
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summering av totaldifferensen mellan dessa två mätetal, oavsett om diffe-
rensen är negativ eller positiv.

)���
����"�����-�
��� ��� �������
����������� Att utifrån ett antal para-
metrar bedöma kvaliteten på avverkningsarbetet. Exempel på parametrar
kan vara: stubbhöjd, toppstorlek, körskador, andel kvarvarande träd som är
skadade, rätt gallringsuttag, kalibrering av mätutrustning och att datum-
märkningen av virket är gjort på ett korrekt sätt.

��&���������	�����������������������������������	������������
	�1
������ Detta mått visar hur lång tid uttryckt i ex. antal dagar som lagret
skulle räcka för att täcka varje industris behov.

%&�
�����	�
	� Det vill säga den tid det tar från det att råvaran börjar avver-
kas till dess den når industrin. Detta mått kompliceras av det faktum att fle-
ra av momenten i virkesflödesprocessen sker simultant. Ytterligare en för-
svårande faktor är att vissa stockar/massavedsbitar av olika skäl kan bli lig-
gande på avverkningen ett antal dagar medan andra i stort sett omedelbart
efter att de avverkats körs till bilvägslagret. Samma fenomen gäller för rå-
varan vid bilvägslagren. Dessutom är det så att en mindre del mellanlagras
upp till 6 månader medan huvuddelen av volymen körs direkt till industri-
ernas lager. Vi anser ändå att det kan vara intressant att försöka mäta detta.
Vårt förslag är att tiden från dess att skördaren har börjat avverka till dess
att skotaren börjar köra ut virket mäts för ett antal slumpvis valda avverk-
ningar. För samma avverkning mäts sedan tiden från dess att skördaren är
klar till dess att skotaren också har avslutat sitt arbete. Medelvärdet av des-
sa två mätningar utgör ledtiden för avverkning till skotning. Samma typ av
mätningar görs också mellan skotningen respektive bilvägstransporten.
Dessa båda värden utgör ledtiden från avverkning till dess att råvaran
kommer till industrin för de volymer som inte mellanlagras. Vi har inte
lyckats hitta något sätt att få med mellanlagringen i detta mått. En tanke var
att ledtiden skulle adderas med den andel av den totala volymen som mel-
lanlagras multiplicerat med ett medelvärde för lagringstiden. Det är enligt
vår mening svårt att hitta relevanta värden för denna korrigering varför vi
föreslår att ledtiden använts i kombination med måttet ”Volym massaved
som mellanlagras av totalt massavedsbehov per tidsenhet.” Detta mått har
då till uppgift att kontrollera så att inte volymerna som mellanlagras blir för
stora.

”���*���������
���"��&��-��	�6�A�,3B� Uppskattad ”optimal” intäkt minus
faktiskt intäkt. Detta mått bör användas när avverkningsrätter avverkas. I
och med att rotposter mäts upp relativt noggrant så borde det inte medföra
några större kostnader att uppskatta vad de ”optimalt” kan ge för intäkt.



5�!����	!��
!����	-�
!�-��-��
!6!��	���	����!	�-������!�!�	!�*����������	�4��!�������	

70

Denna ”optimala” intäkt jämförs sedan med ett uppmätt faktisk värde efter
det att skogen har avverkats.

6/��	������
�������
�������
��"��&��-��	�6� Ett uppföljningsmått som
ska visa i hur stor grad framtagna dataapplikationer och andra IT möjlig-
heter används ute i organisationen. Uppföljningen är tänkt att ske på indi-
vidnivå och efter ett antal lämpliga tidsintervall efter det att den nya tekni-
ken har blivit möjlig att använda.

$������.
�-���������
���

Även detta perspektiv känns motiverat att ha med i styrkortet utifrån föl-
jande argument. Allmänheten anser att skogsindustrin under många år haft
en negativ inverkan på miljön. Vissa av de finska skogsbolagen har blivit
utsatta för aktioner ute i Europa. I dag är miljöområdet väldigt påtagligt i
branschen. Alla skogsföretag vill bl a av konkurrensmässiga skäl verka för
ett ökat miljövårdsarbete. Vi anser att många av de anställda i företagen
även har ett personligt intresse av natur och miljö. Det har därför under det
senaste decenniet hänt väldigt mycket på detta område.

Skogsbolagen upplever idag att miljöorganisationerna blir allt starkare. De
fruktar bojkotter om de inte agerar på ett för miljön ändamålsenligt sätt.
Efter det att certifieringsarbetet har kommit igång så upplever MoDo Skog
att debatten har dämpats. Således har detta certifieringsarbete en tydlig
strategisk koppling för MoDo Skog. Vi upplevde under våra intervjuer att
miljöarbete är viktigt och att det även tillåts kosta pengar.

9��!���	
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�!�4�!��.*�����!��������!������!���������������!�!�������

�! ���	
��
�! ��!��	! �4�.�	
���! ����! �! =�17 �-����	�!+�
! 
����! ���
��	!���!��	
�!�  !���&4���	�����	��	�!�*!���!��	!���!���  �!�&�����!�
������
�	�!�����!�4�����!���	��!-��*!��
!���!	*!����	�
��4�
����!��	�
���!���&�
�!=�17-���������
�!���� �
������9

Verksamhetsplan 1999-2001, s. 17
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Person H

Vi kunde i vissa intervjuer utröna ett visst missnöje. Vissa var av den upp-
fattningen att miljöarbete visserligen var mycket viktigt, dock hade det i
viss utsträckning tagit för stora proportioner. VDn för MoDo Skog har satt
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upp ett kostnadstak för vad det får kosta. Detta är i dagsläget satt till 10%
av vinsten, dvs cirka 50 miljoner kr per år.

9/�����*�
�	!���!����!�	
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VD Björn Andrén
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Person K
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Person C

(������
��
Ur vision 2000 är följande strategier hämtade:
MoDo Skog är certifierade enligt ISO 14001 och FSC.
Vår naturvård är effektiv och ändamålsenlig.

)�
�
���������������������
Att följa de regler som stipuleras av FSC, ISO 14001 och RUS (Riktlinjer
för uthålligt skogsbruk).
Att prioritera följande 5 parametrar från FSC:
Kartläggning och bevarande av natur- och kulturmiljövärden.
Öka förekomsten av bränd mark och ved i skogslandskapet.
Öka andelen lövdominerad skogsmark för att gynna växter och djur.
Säkerställa ständig tillgång av äldre skog.
Planera och utföra alla skogliga åtgärder i ett landskapsperspektiv.

Dessa naturvårdsmål uppnås inom ramen för att avverkningsvolymer-
na/skogens resultat ej får minska med mer än 10 procent.
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7&�������
I och med att MoDo Skog använder sig av FSC och ISO14001 och det en-
ligt oss verkar vara fungerande program så ser vi det som naturligt att knyta
an till dessa genom att koppla nyckeltal till programmen.
Antal påpekanden från externa revisionsföretag med avseende på efterlev-
naden av ISO 14001 och FSC /region och distrikt.
Antal interna miljörapporteringar.

$������.�	���������������
���

Vi ska i detta perspektiv behandla aktiviteter kring medarbetarna samt den
förnyelse som vi tror krävs i organisationen för att lyckas även i framtiden.
Vad beträffar medarbetarna så tycker samtliga att det är mycket viktigt att
trivas på jobbet. De anställda upplever att det idag råder ett högt tempo i
organisationen. Dock har vissa varit lite skeptiska till att dessa lite mjukare
värden ska ligga till grund för verksamhetsstyrningen. Detta har berott på
flera olika orsaker. Vi valde att kalla dessa mått för ”mjuka nyckeltal när vi
frågade respondenterna om deras syn på dem.

9�������������	�	!��!&�!����!�*!�����!��!��!���
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�*�!����		�	��9

Person A
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Person D
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Person B

Flera hade den synen på nyckeltal att de enbart är till för att mäta hårda va-
riabler som lätt går att kvantifiera. Dessutom trodde de inte att ledningen
skulle acceptera att någonting sådant infördes.

9I��!���!�	��!���!��
	�	��	!������!�4 �!���!��!�	�4�! ���	���*���9

Person H
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Dock framkom det i våra intervjuer med ledningen att de tyckte det var
mycket intressant att bredda nyckeltalens roll. De menade att det var myck-
et väl tajmat i tiden. På ledningsnivå hade sådana förändringar börjat att
diskuterats, men än så länge hade inget konkret skett.

92�!�&�����!���&��	�!��!��!
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Person J

Vad som görs idag är att de med jämna mellanrum undersöker personalens
trivsel med hjälp av personalenkäter. Detta är en relativt ny företeelse på
MoDo Skog.
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Person C

Ett genomgående mönster i detta var att de tillfrågade insåg behovet av
uppföljning av personalens trivsel men att de tyckte att mycket av uppfölj-
ningen kunde skötas med sunt förnuft, varje person i ledande ställning har
stor handlingsfrihet när det gäller sådana kontakter med medarbetarna.
Dessutom trodde flera tillfrågade att detta skulle vara svårt att mäta på ett
bra sätt. Dock har MoDo Skog relativt nyligen infört utvecklingssamtal
med samtliga inom organisationen.
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Person G
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Person K
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Vi anser ändå att det skulle vara en fördel med att följa upp dessa delar med
något form av mått. Då skulle hela organisationen se att ledningen tycker
att detta är viktigt så därför mäter vi också detta. Idag finns ett stort intresse
hos ledningen för dessa frågor, men detta har inte nått samtliga anställda.
Det ser vi som en allvarlig brist. Ovanstående sammanfattas på ett bra sätt
av Kaplan och Norton:
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Kaplan, Norton, 1996 s. 24
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Det är inte lätt att urskilja klara strategier vad gäller medarbetarperspektivet
ur vision 2000. Det som nämns är att det ska råda en god anda i hela orga-
nisationen, att kompetensen ska vara hög, dialogen med chef/underställd
ska upplevas som positiv och utvecklande och medarbetarna ska vara en-
gagerade och delaktiga.
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Pga bristande strategier blir det svårt för oss att ta fram kritiska framgångs-
faktorer i detta perspektiv. Vi anser ändå att följande faktorer kan vara re-
levanta.
Kompetensutveckling.
Att kunna erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter i företaget.

7&�������
Utbildningstimmar/anställd.
Kunskapsmatris – Dvs att försöka specificera de områden där kun-
skap/kompetens krävs för varje tjänst. För att sedan göra en bedömning i
vilken grad innehavaren uppfyller kompetenskriterierna inom varje områ-
de. Meningen med måttet är att ge vägledning om vart utbildningsinsatser
ska sättas in.

Personalomsättning. Anställda som har slutat/tidsenhet i förhållande till
totala antalet anställda.

Nöjd anställd index, dvs utifrån en enkätundersökning om personalens triv-
sel sammanställs ett genomsnittligt värde som visar i vilken utsträckning
100 procentig trivsel råder på arbetsplatsen, dvs att respondenten har krys-
sat i högsta betyg på samtliga frågor.

Nöjd entreprenör index. Samma teknik som ovan.
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Antal förbättringsförslag som har lett till en förbättring av verksamheten
per år och anställd.

$������)"�	��������
���

Detta är det sista perspektivet i det av oss föreslagna styrkortet. Att motive-
ra ett leverantör- och kundperspektiv torde inte i vara svårt då MoDo Skogs
huvuduppgift är att leverera råvara till sina kunder, dvs Iggesund Timber,
Iggesund Paperboard och Hallsta pappersbruk. Att motsvara kundens för-
väntningar är av stor betydelse för alla företag. Vad som är unikt i detta fall
är att Iggesunds regionens kunder är tre industrier inom MoDo koncernen.
Det borde därför finnas förutsättningar för ett gott samarbete där båda par-
ter strävar åt samma håll, dvs att maximera nyttan sett utifrån helheten.
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Person E
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VD Björn Andrén

Denna attityd är väl ”inprogrammerad” hos samtliga personer som är verk-
samma inom virkesflödesprocessen. Men så har dock inte alltid varit fallet.
Tidigare var man inte lika hårt integrerade mot sina industrier, utan man
optimerade virkesförsörjningen utifrån vad som var mest lämpligt för
MoDo Skogs del. Detta har dock radikalt förändrats. I dag är samtliga helt
på det klara med att det är industrins krav som ska gälla. Allt annat är un-
derordnat. Inom Iggesundsregionen anser de sig själva ha kommit långt i
detta avseende.

Vi har enbart intervjuat representanter från de två industrier som är belägna
i Iggesundstrakten. Dessa industrier utgör ett kombinat, dvs anläggningarna
ligger ”vägg i vägg.” Det är tveklöst pappersbruket som tjänar mest pengar.
Dock finns det vissa synergieffekter förknippat med att ha en såg bredvid
massafabriken. Detta beroende på att en stor del av massafabrikens råvara,
dvs sågflisen som tas fram från de delar av stocken som ej sågas upp, an-
vänds som råvara för att tillverka pappersmassa. Man har från sågens sida



5�!����	!��
!����	-�
!�-��-��
!6!��	���	����!	�-������!�!�	!�*����������	�4��!�������	

76

ibland haft en viss känsla av det är massafabrikens önskemål som tillgodo-
ses i första hand.
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Person I

De båda kundernas samlade omdöme om råvaruleverantören är dock väl-
digt gott. Både sågen och massafabriken upplever att MoDo Skog gör sitt
yttersta för att leva upp till deras önskemål. De problem som ibland uppstår
anser de att de själva har orsakat. Detta beror på att de prognoser som indu-
strin lämnar till ”skogen” inte alltid stämmer överens med det faktiska be-
hovet.
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Person I
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Person L

Sågen förutspår att det kommer att ske förändringar i deras specifikationer
mot ”skogen”. De kommer att gå mot ett mer finfördelat önskemål i framti-
den.
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Person I

Det som alla inblandade parter, dvs industrierna samt MoDo Skog idag ef-
tersträvar är ett jämt virkesflöde i processen. Industriernas behov är relativt
jämt fördelat över året, förutom en nedgång under semesterperioden. Mas-
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safabrikens behov är än mer jämt fördelat än sågens. Från massafabrikens
sida vet man inte idag om det kommer att ske några förändringar vad be-
träffar deras råvaruönskemål i framtiden. Dock håller de som bäst på att
utreda detta.
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Person L

(������

Regionen/Distrikten är mycket flexibla när det gäller att anpassa virkesflö-
dena till industrins behov.

)�
�
���������������������
Vi har genom våra intervjuer funnit följande kritiska framgångsfaktorer.

Leverera råvara i rätt mängd till rätt pris och rätt kvalité.
Ha en tät dialog med kunden.

.���
Andel levererad volym som inte svarar upp mot kundens krav.

Volymdifferens prognos/levererat.

Nöjd kundindex. Med hjälp av en enkätundersökning försöker företaget få
reda på kundernas uppfattning om leverantörens förmåga att tillfredsställa
deras behov. Utifrån detta sammanställs ett genomsnittligt värde i vilken
utsträckning 100 procentig ”nöjdhet” råder.
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Figur 9 ”Vårt styrkortsförslag”, Egen bearbetning av Ol-
ves modell,1999
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Vi ska i denna del kritiskt granska det av oss framtagna styrkortet. Vi ska
även beröra de områden där vi anser att MoDo Skog bör arbeta vidare med
att förbättra förutsättningarna för ett lyckat styrkortsframtagande. Detta i
syfte att uppnå ett så bra styrkort som möjligt. Vi kommer att disponera
kapitlet efter den gång som bl a föreslås av Olve m fl (1999) vid styrkorts-
framtagande, dvs vi börjar med visionen för att avsluta med måtten.

Som vi tidigare har nämnt gav vår empiriinsamling ingen större vägledning
om bolagets framtida önskvärda tillstånd, dvs visionen. På frågan vad
MoDo Skogs vision var svarade alla utan undantag, att leverera billig råva-
ra till industrin samt att förvalta det egna skogskapitalet på både ett ekono-
miskt och miljömässigt bra sätt.! Dock visste några respondenter att det
fanns visioner som var något mer långtgående än så. Men de kunde inte
direkt redogöra för dessa. Vi fick därför tillfälle att träffa VD Björn Andrén
för att med honom diskutera dessa frågor. Vid detta tillfälle visades sig att
han tillsammans med en ledningsgrupp drygt ett år tidigare utformat något
som kan liknas vid en vision. Denna hade de valt att kalla för Vision 2000.
Björn Andrén hade därefter gett cheferna under honom uppgiften att föra ut
denna i organisationen. Dock visade det sig att VD inte visste huruvida
detta hade skett eller ej.

Björn Andrén menade att de uppsatta målen i vissa stycken redan hade
uppnåtts i Vision 2000. Dessutom hävdade han att vid den nyligen genom-
förda organisationsförändringen hade det inte funnits någon anledning att
ändra på Vision 2000. Den var fortfarande relevant för verksamheten. Här
tror vi ändå att det finns en uppgift att arbeta vidare med för ledningen. Vi-
sion 2000 bör möjligen i vissa stycken uppdateras. Är de uppsatta målen
relevanta för hur dagens omgivning gestaltar sig eller ej? VD anser att fö-
retaget kan ha uppnått en del av de för verksamheten uppsatta målen. Följ-
derna skulle annars kunna bli klart negativa om styrkortet följer upp och
därmed mäter icke-relevanta aktiviteter för dagens MoDo Skog.

Därutöver anser vi att Vision 2000 enbart ska vara en renodlad vision. Vi
uppfattar att vissa delar av detta dokument är hårt kopplad till verksamhe-
ten, dvs vi upplever dessa vara mer eller mindre av strategikaraktär. Vi
motiverar skillnaden mellan visioner och strategier utifrån de definitioner
av begreppen som getts i referensramen. Vi ska nedan exemplifiera dessa
skillnader i Vision 2000, genom att visa delar som vi dels uppfattar vara av
mer visionärt slag, dels vad vi uppfattar vara en strategi.
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Vision ur Vision 2000
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Strategi ur Vision 2000

Vi anser att det vore en pedagogisk effekt med att särskilja visionerna från
strategierna och redovisa dem separat.Vision 2000 skulle då enbart omfatta
en inspirerande och relevant vision.

Vi har dessutom märkt av en viss skepsis mot visioner i allmänhet bland de
anställda. Vissa menar att det mest handlar om floskler. Därför är det vik-
tigt att ledningen visar att den ekonomiska styrningen direkt går att härleda
utifrån visionen. De dagliga aktiviteter som medarbetarna ägnar sig åt och
som därmed mäts ska kunna hänföras till företagets vision. Den är således
inte en floskel utan något som MoDo Skog långsiktigt strävar mot. Därför
handlar det här om att företagledningen går ut och ”missionerar” om den
övergripande visionen som ska ligga till grund för verksamheten.

$������(������
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De strategier som idag präglar verksamheten är de som tillhör virkesflö-
desprocessen och deinom miljöområdet. Dessa följs upp genom olika sor-
ters mått och är därigenom kända och etablerade ute i organisationen. Det
existerar även fler områden och därmed strategier som ledningen finner
vara viktiga. Dessa följs inte upp i samma utsträckning som de ovan nämn-
da och är följaktligen inte alls lika spridda ute i organisationen. Vi upplever
att strategierna inom process- samt miljöområdet är att betrakta såsom mer
renodlade strategier. Detta följer av den definition av strategier som getts
tidigare i rapporten. Ett exempel på detta är:

9+2!���!��!-����������!�	����!%�K!��''�!-.!=�1�9

Ett införande av Balanced Scorecard i MoDo Skog skulle innebära att fler
strategier synliggörs i företaget. Vision 2000 bör naturligtvis ligga till
grund för styrkortet. Dock ska detta dokument kritiskt granskas. De delar
av Vision 2000 som innehåller mer strategiliknande formuleringar bör kan-
ske särskiljas och granskas separat. Är strategierna fortfarande giltiga för
organisationen eller är de i viss utsträckning redan uppnådda? Detta sett
utifrån vilka strategier som är relevanta för Iggesundsregionen. Det är möj-
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ligt att tänka sig att vissa strategier inte fullt ut fångar den problematik som
existerar inom denna region.

Vi har under våra intervjuer märkt av att de anställda upplever att deras ar-
bete blir allt mer stressat. De flesta saknar en sorts uppföljning av detta. En
del är dock skeptiska till hur detta kan mätas för att bli relevant och en viss
skepsis mot att ledningen ska acceptera ett sådant införande. När vi frågar
VD om detta så anser han att dessa frågor är mycket viktiga. Dessutom in-
går medarbetarna som ett område i Vision 2000. Dock riktar vi en viss kri-
tik mot hur detta är utformat i Vision 2000. Vad som bl a nämns här är föl-
jande:
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Detta känns för allmänt hållet. Om medarbetarperspektivet ska bli ett fun-
gerande perspektiv anser vi att det krävs mer konkreta strategier.

Idag är MoDo Skogs produktion hårt knuten till dess kunder. Som tidigare
har nämnts fanns det en tid då ”skogen” producerade råvara enligt vad som
ansågs vara bäst sett utifrån deras perspektiv. Kunden upplever idag att
MoDo Skog i stort är bra på att uppfylla deras önskemål. Kontakten mellan
de båda parterna upplevs både som informell och odramatisk. Det enda i
Vision 2000 som berör kunden är:
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Vi anser att här behövs en uppföljning av strategierna. Detta till vis del be-
roende på att kunden upplever att deras krav i framtiden kommer att öka
gentemot ”skogen”.

Men vi kan dock se att kundperspektivet möjligen inte har samma betydel-
se för vårt fallföretag än vad som är fallet för många andra företag. Då an-
talet kunder är få och välkända samt att kundens preferenser sett över tiden
är tämligen stabila, borde tala för detta påstående.
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Kaplan och Nortons skriver att deras fyra perspektiv, finansiellt-, kund-,
internt affärsprocess och lärande- samt tillväxtperspektiv har visat sig vara
fungerande i många olika sorters företag och industrier. Det ska dock inte
ses som något matematiskt teorem som säger att det är nödvändigt och ef-
fektivt att alltid ha dessa perspektiv. Beroende på omständigheter och af-
färsenhetens strategi kan det bli aktuellt med ett eller flera kompletterande
perspektiv. Det har framförts åsikter om att även andra intressenter än ak-
tieägare borde behandlas explicit, exempelvis anställda och leverantörer.
Kaplan och Norton (1996) betonar att styrkortets prestations drivare och
följd mått ska mäta de faktorer som skapar företagets komparativa fördelar
och genombrott för organisationen.

Det bör enligt Olve m fl (1999) finnas ett tydligt samband mellan de olika
perspektiven. I t ex utvecklingsperspektivet bör det alltså framgå på vilket
sätt som organisationen och verksamheten är tänkt att utvecklas på för att
därigenom effektivisera processen och/eller öka kundvärden. Dessa effek-
ter ska sedan kunna avläsas i det finansiella perspektivet. En förändring av
perspektiven ska enligt Olve m fl (1999) bygga på strategiska orsaker och
det finns således sällan något behov av ett renodlat medarbetarperspektiv
då medarbetarna kan ingå framförallt i process- och utvecklingsperspekti-
ven. Men författarna skriver också att om styrkortets syfte är att påverka
verksamhetens inriktning, vilket det är för dem, så är det en naturlig tanke
att antalet perspektiv kan ändras.

Att vi har valt att införa ett medarbetarperspektiv beror på att vi anser det
väsentligt att lyfta fram människans betydelse i en annars rätt så mekanise-
rad och effektivitets fokuserad verksamhet. Vi tror att det har en pedago-
gisk effekt att på samma styrkort visa både produktivitets-, kostnads- och
personalmått. Detta för att medarbetarna ska se att det är tack vare deras
arbete och utveckling som de mer hårda måtten har kunnat förbättras.

Lite senare skriver Olve m fl (1999) dock att de inte tror på att göra om
styrkortet till en intressentmodell och att om miljö eller partners är kritiska
för företagets framgång ser de hellre att de ursprungliga perspektiven ges
en mer vidgad tolkning annars riskerar styrkortet att bli mindre överblick-
bart.

Ett alternativ hade varit att ta med medarbetarfokuset i processperspektivet
men vi tror som sagt att de då hade riskerat att hamna i skymundan. Exem-
pelvis Skandia och ABB har ansett det befogat att lägga till ett femte per-
spektiv, ett s k humanfokus Olve m fl (1999).
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Att vi inte har föreslagit ett separat förbättringsperspektiv, ett framåtblick-
ande perspektiv beror på att vi inte fann strategier eller kritiska framgångs-
faktorer som stödde detta perspektiv. Ytterligare en anledning är att det är
med hjälp av tekniken, dvs maskinella effektiviseringar av flödet, ökad an-
vändning av IT och kompetensutveckling av personal som vi ser den största
förbättrings/utvecklingspotentialen. Vi fann det därför naturligt att väga in
de mer framåtblickande bitarna i både �������1�������	��������������1
�
���. Det finns dessutom ingen speciell forskning och utvecklingsavdel-
ning på regionsnivå där vårt styrkort är framtaget, vore så fallet skulle det
vara mera logiskt att ha ett eget perspektiv för detta. Ytterligare en anled-
ning är att MoDo Skog är en råvarulevernatör och lär så förbli. Det handlar
inte, som i många andra företag om att ständigt utveckla nya produkter.

Ytterligare ett avsteg från Kaplans och Nortons grundmodell är att vi har
tagit med ett separat �
�-���������
�. Det finns ett strategiskt skäl för det-
ta, nämligen att det är nödvändligt för ett företag i skogsbranschen att visa
att miljö- och naturvårdshänsyn tillåts spela en stor roll i företagets verk-
samhet. Om inte företaget lever upp till sina åtaganden på detta område är
risken för bojkotter och minskad försäljning överhängande.

Vår grundidé var att det �
����
�������������
��� skulle vara ett perspektiv
ibland de andra. Exempelvis hade vi en tanke om att följa upp lagrings-
kostnader i processen mha kapitalbindningsmått. Dock fann vi inget gen-
svar för dessa tankar från de verksamma personerna inom flödet. Dessutom
anser vi att flera vanligt förekommande mått inom detta perspektiv inte blir
meningsfulla om de bryts ned till operativ nivå. Detta gäller för mått som
soliditet och likviditet. Därför har vi reviderat dessa idéer. Det finansiella
perspektivet är istället tänkt att fungera som ett slags övergripande ”kvitto”
på hur flödet fungerar, sett utifrån samtliga perspektiv i det framtagna styr-
kortet. Vår tanke är alltså att det finansiella perspektivet ska ligga ovanför
de övriga perspektiven och fungera som ett kontrollinstrument. Om det t ex
är bestämt att företaget ska satsa på kompetensutveckling så kan det be-
stämmas att detta inte får påverka t ex räntabiliteten på eget kapital med
mer än ett visst antal procentenheter och att denna negativa effekt högst får
fortgå i x antal år.

Vi har inte genom våra intervjuer eller med hjälp av sekundärdata kunnat
erhålla information som möjliggör framtagning av strategier, kritiska fram-
gångsfaktorer och nyckeltal inom det finansiella perspektivet. Å andra si-
dan är det sällan några unika strategier eller nyckeltal som blir aktuella var-
för det med stor sannolikhet är möjligt att använda sig av traditionella fi-
nansiella nyckeltal för utvärdering av de andra perspektiven. Exempel på
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sådana mått är lönsamhet, räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på syssel-
satt kapital, likviditet och soliditet m fl.

Olve m fl (1999) ser det största kompletteringsbehovet inom kundperspek-
tivet, där de menar att det i vissa fall kunde behöva kompletteras så att även
t ex leverantörer kommer med i bilden. Vi håller med författarna i detta fall
och menar att det även för MoDo Skogs del kunde vara intressant att
komplettera kundperspektivet så att det blir ett kund och leverantörsper-
spektiv. Att vi inte har gjort detta i vårt styrkortsförslag beror på att vi som
en avgränsning av arbetet har bestämt att endast virkesflödet från egen skog
ska behandlas. Vi vill ändock ge ett par motiv till att ta med leverantörerna
och överlåter åt MoDo Skog att arbeta vidare med denna fråga.

Endast ca hälften av det råvarubehov som industrierna i regionen har kan
tillfredsställas genom avverkning på det av företaget ägda markinnehavet.
Detta i kombination med att konkurrensen om råvaran kommer att öka i
framtiden (ur verksamhetsplan 1999-2001) bidrar till att det blir allt vikti-
gare att ha en god relation med de externa virkesleverantörerna. Att erbjuda
tjänster av hög kvalitet och att kunna erbjuda kompletterande tjänster tror
vi är viktiga aspekter i arbetet med att skapa långsiktiga relationer med le-
verantörerna så att de vänder sig till MoDo Skog även nästa gång de vill ha
något arbete utfört.

$������)�
�
���������������������

Olves m fl (1999) styrkort bygger som vi nämnt förut på Kaplans och
Nortons idéer. Det finns trots det vissa skillnader. En sådan är att Olve
trycker mer på de kritiska framgångsfaktorerna än vad Kaplan gör. I Olves
modell ingår de som ett eget steg i uppbyggnadsprocessen. Kaplan nämner
kritiska framgångsfaktorer mer i förbigående och verkar se dem som en del
av strategierna.

Vi har haft svårigheter med att ta fram kritiska framgångsfaktorer inom
främst medarbetar- men även till viss del i kundperspektivet. Detta beror
dels på att respondenternas medvetenhet om företagets vision och strategi
inte varit så hög inom dessa områden samt att vi vid intervjutillfällena inte
ansåg det möjligt att på en så pass begränsad tid både fråga om nuläget i
företaget och dessutom informera om Balanced Scorecard konceptet och
begära att respondenterna skulle ange kritiska framgångsfaktorer inom för
dem nya perspektiv. Vi anser istället att våra förslag på kritiska framgångs-
faktorer ska kunna utgöra diskussionsunderlag i ett eventuellt fortsatt arbete
med att ta fram ett styrkort.
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I 4.8 diskuterade vi drivare respektive följdmått. Det kan konstateras att
många av de mått vi har föreslagit är av den senare karaktären. Det finns
dock mått som i alla fall delvis har en drivande karaktär. Ett exempel på
detta kan vara att om medarbetarna får gå en kurs som handlar om nyckel-
biotoper kan de se till att dessa miljöer i större utsträckning sparas vid gall-
ring. Detta kan bidra till en ökad efterlevnad av FSCs krav vilket i sin tur
gör att företaget skapar sig goodvill på marknaden. Detta kan tänkas leda
till en ökad försäljning som påverkar lönsamheten positivt. I detta exempel
utgör antal utbildningstimmar per anställd en drivare för bättre miljövårds-
hänsynstagande. Ett följdmått till detta kan vara antal interna rapportskri-
velser som i sin tur driver försäljningen. Följdmåttet till försäljningen kan
vara omsättning per säljare som påverkar lönsamheten positivt. En anled-
ning till att andelen drivare är låg beror till stor del på att det perspektiv
(lärande och tillväxtperspektivet) som enligt Kaplan och Norton (1996) in-
nehåller flest drivare har fått en underordnad roll i vårt styrkortsförslag.
Anledningen till detta har diskuterats i 6.2.3

De kriterier som vi har valt och som vi senare kommer att diskutera utifrån
är de som tidigare har nämnts i problemdiskussionen. Vi anser att dessa
kriterier är olika betydelsefulla. Därför har vi valt att rangordna dem utifrån
hur viktiga vi anser de vara.

 �������, visar hur väl måttet ansluter till vision, strategi och framgångs-
faktorer.
.*�������, visar hur väl måttet går att kvantifiera och följa upp.
/
��
����, visar hur väl måttet speglar den verksamhet som ska mätas.
,�����������, visar hur väl utfallet av den mätta verksamheten kan påver-
kas.
+&	�
����, visar hur begripligt måttet är.
0�����
�
���, visar hur informationsvärdet förhåller sig till kostnaden.

Vi anser att relevansen är den viktigaste parametern. Ansluter inte måttet
till vision och strategi har den enligt vår syn inget existensberättigande.
Genom att måttet upfyller relevanskriteriet så finns det även goda förutsätt-
ningar till att måttet ska stödja den vertikala balans som ska finnas i ett
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styrkort, dvs den koppling som måste finnas mellan vision, strategier, kri-
tiska framgångsfaktorer samt måttet i sig.

Nästa kriterie berör mätbarheten. Går måttet inte att mäta är det oanvänd-
bart. Det tredje kriteriet är giltighet och är även det av stor betydelse. Ett
mått måste naturligtvis mäta det som man avser att följa upp för att vara
användbart. Det fjärde kriteriet har ett beteendemässigt berättigande. Vi
anser att mått har en beteendestyrande effekt då det visar vad ledningen
prioriterar. Den enskilde medarbetaren måste kunna styra måttets utfall för
att denna ska känna ett engagemang.

För att ett mått ska vara använbart att diskutera utifrån måste det även vara
tydligt. Ett mått kan vara korrekt utan att de berörda medarbetarna förstår
måttets innebörd. Ett sådant mått skulle naturligtvis inte tillföra något till
företaget.

Även om ett mått är utmärkt enligt de övriga kriterierna så kan det trots allt
bortfalla då det bli allt för kostsamt att ta fram, dvs kostnaden att mäta
överstiger värdet av den framtagna informationen.

�����.����
�������������������
���

Det finns flera skäl till fortsatt användning av ������	�������������
����	1
�
����������
������������ 
�	����
����"�"	��������. För det första är
det ett väl inarbetat mått som alla i organisationen är medvetna om och
vana att arbeta utifrån. För det andra är måttet funktionellt ur de aspekterna
att måttet är relevant då det överensstämmer med företagets strategi att vir-
kesflödet ska vara effektivt. Det är möjligt att mäta på ett tillfredsställande
objektivt sätt. Måttet är enkelt och därmed begripligt. Personer som arbetar
med avverkning och transport kan påverka dess utfall. Däremot är det mer
tveksamt om måttet stödjer en helhetssyn av virkesflödet då det är fullt
möjligt att sänka kostnaden för ett moment samtidigt som detta kan medfö-
ra ökade kostnader i andra moment som rent teoretiskt kan vara högre.
Denna negativa effekt kan minimeras genom att alla besparingar sker med
utgångspunkt från den totala virkesframtagningskostnaden, dvs vad det har
kostat att ta fram virke till industrin.

När det gäller bilvägstransporter så har det framkommit att det skulle kunna
finnas en kostnadsbesparingspotential här. Det vore intressant om det gick
att ta fram ������	��� ���� ���� ������������� ������ ������� ��� �
�������
uppdelat på de olika åkerierna. Detta för att utröna vilket åkeri som är ef-
fektivast och för att kunna sporra de övriga att sänka sina kostnader. I och
med att de åkerier som anlitas är egna bolag kan det vara svårt att få till-
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gång till den erforderliga informationen. Det kan därför bli aktuellt att i
stället införa målvärden på hur mycket transportkostnaderna måste sänkas
per år och sedan försöka driva igenom dessa förändringar vid förhandlingar
med åkerierna. Ett annat sätt vore att i samband med kontraktskrivning
kräva av åkerierna att de redovisar ett antal punkter som visar hur de arbe-
tar med att effektivisera sin verksamhet. Dessa punkter kunde sedan följas
upp vid nästa förhandlingstillfälle. Vi har ej lyckats identifiera något nyck-
eltal inom detta område, varför någon funktionalitets test ej blir aktuell. Vi
tror ändå att detta är ett område som bör undersökas vidare för att ett funge-
rande nyckeltal ska kunna erhållas.

Ett annat mått som även det finns i organisationen idag men som vi anser
bör lyftas fram och användas på mer operativ nivå är ���*�	��	��� ��
�*���
����
	���;� 	��� 
��*����� �
�"�� �
��� 	��� ��� ������	�������. 

���� ������� 	���������� ���� �,3. Det är främst vid avverkning som detta
mått skulle vara intressant. Vi anser att det finns en risk med att fokusera
kostnaderna så kraftigt som MoDo Skog har gjort. Det finns en kritisk
gräns där vissa kostnadssänkningar sker på bekostnad av förlorat virkes-
värde och när denna förlust är större än kostnadsbesparingen blir följden en
suboptimering. För att kunna följa upp detta mått krävs att det finns ett
uppföljningssystem där det görs stickprov på varje avverkningsenhet. Det
optimala virkesvärdet när skogen står på rot ska kunna jämföras med det
faktiska utfallet som blir följden av maskinförarens kvalitetsbedömning,
apteringsdatorns längdsättning och den maskinella kapningen. Det finns ett
system för detta i företaget idag, den s k Aptuppen men denna används en-
dast i begränsad omfattning. I vår intervju med sågverkets representant
framkom det dock att studier visar att en slumpmässig kvalitetskapning blir
lika bra som en bedömning gjord av även ett professionell skogligt utbildad
person. Detta beror bl a på att det är omöjligt att avgöra hur stockens kva-
litet är genom att endast undersöka dess mantelyta. Att ändå använda sig av
IPU går naturligtvis ej att försvara utifrån de kriterier vi använder oss av.
Intervjuerna har visat att det är en korrekt längdkapning utifrån sågens be-
hov och rätt kapteknik för att undvika kapsprickor som är viktigast. VMFs
uppföljning på detta område har kritiserats av bl a sågverkets representant.
Han menar att deras kontroller sker för sällan för att vara effektiva.

Detta leder oss fram till ��������������
����������	��	
��������
��*��	����
����
��*�������������������*��� �
���������. Stickprov görs för varje
avverkningsenhet vad gäller den maskinmätta stocklängden och den faktis-
ka. Samtidigt görs ett försök att mäta eventuella kapsprickor. (Vi vet dock
ej hur detta ska utföras på ett tekniskt riktigt sätt.)
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Måttet får anses relevant då det går att spåra en koppling mellan måttet i
sig, den kritiska framgångsfaktorn: större fokus på intäktssidan vid avverk-
ning och strategin att ha låg skadenivå. Det är knappast några problem att
mäta längden, medan vi inte vet om kapsprickorna går att mäta, detta inne-
bär att måttet i alla fall delvis är mätbart. Måttet får vidare anses vara både
tydligt och enkelt. Det är delvis påverkbart för maskinföraren då denne kan
minska kapsprickorna med rätt teknik och längdmätningen kan troligtvis
påverkas genom service och underhåll. Om informationsvärdet är större än
kostnaden är svårt för oss att uttala oss om, men vi tror att det är värt att
undersöka vidare.

)���
����"�����-�
��� ��� �������
����������. Detta mått används idag
inom vissa delar i organisationen. Ett antal parametrar som anses viktiga att
fokusera bestäms och en bedömning av huruvida de har genomförts på ett
tillfredsställande sätt görs. Parametrarna väljs så att de fokuserar de områ-
den som anses viktigast för tillfället när det gäller att utföra ett arbete som
tillfredsställer kundernas behov utan att för stora skador eller andra negati-
va effekter ute i skogen blir följden. Dessa parametrar kan exempelvis vara:
stubbhöjd, toppstorlek, körskador, andel kvarvarande träd som är skadade,
rätt gallringsuttag, kalibrering av mätutrustning och att datummärkningen
av virket är gjort på ett korrekt sätt.

Detta mått är relevant på så sätt att det stämmer väl överrens med strategin
om låg skadenivå. Måttet riskerar att bli subjektivt om det inte utarbetas en
graderingsmall för de olika parametrarna. Påverkbarheten får anses vara
stor då de flesta av de föreslagna parametrar kan förbättras med rätt kör-
och arbetsteknik. Måttet är med säkerhet begripligt för de som berörs av
det. Informationsvärdet borde kunna bli högre än framtagningskostnaden,
om det går att ta fram ett tillräckligt noggrant mätsystem som inte tar för
lång tid att genomföra. Nyckeltalet kan till viss del sägas vara drivande då
det tillsammans med offensiva målvärden kan ha en kvalitetshöjande ef-
fekt.

/��	��� ��� 
�������
�������
�� "��&��-��	�. Ett uppföljningsmått som
ska visa i hur stor grad nyligen framtagna dataapplikationer och andra IT
möjligheter används ute i organisationen. Uppföljningen är tänkt att ske på
individnivå och efter ett antal lämpliga tidsintervall efter det att den nya
tekniken har blivit möjlig att använda. Måttet kan förfinas genom att po-
tentiella användare inte enbart svarar på frågan om de använder det nya
redskapet utan även i hur stor utsträckning de använder det, t ex antal tim-
mar per vecka, och om de upplever att de har effektiviserat sitt arbete med
hjälp av den nya tekniken.
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Även detta mått ansluter till företagets strategier då det mäter användandet
av IT. Det torde inte utgöra några större problem att kvantifiera måttet då
det handlar om att uppskatta en tidsmängd, dessa uppskattningar kan dock
bli subjektiva då det är upp till varje användare att uppskatta sin egen an-
vändningstid. Måttets giltighet kan däremot diskuteras då en allt för hög
användningsfrekvens kan tyda på att programmet är användarovänligt.
Måttet måste vidare anses vara både påverkbart och enkelt att förstå och
mätningskostnaden borde inte avskräcka. Måttet är framåtblickande varför
det till viss del stödjer det balanserade styrkortets framåtsträvande aspekt.
Måttet kan stimulera ett ökat användande av ny teknik varför det kan sägas
vara drivande.

��&���������	�����������������������������������	������������
	�1
�����. Meningen med detta mått är att det ska kontrollera så att lagervoly-
merna inte är högre (eller lägre) än uppsatta mål. Måttet har stöd i en av
strategierna och får alltså anses som relevant, det är både möjligt att mäta
och det är tydligt. Påverkbarheten för de som berörs av måttet inom MoDo
Skog är inte hundra procentig pga att om industriernas verkliga behov är
lägre än deras prognoser så måste överflödig råvara mellanlagras för att
inte industriernas lager ska svämma över.

%&�
�����	�
	. Anledningen till att vi finner detta mått intressant är att en
förkortad ledtid innebär att företaget har bättre förutsättningar att anpassa
sig efter kundens behov. Denna flexibilitet stämmer väl överrens med fö-
retagets strategi som just nämner att flexibiliteten när det gäller att anpassa
sig efter industriernas behov är viktig. Exempelvis leder en förkortad ledtid
till att det blir lättare att svara upp mot kundernas krav på färskt virke.

Ledtiden är möjlig att mäta men det finns vissa problem som vi redan
nämnt under 7.1. Det ska inte vara några större svårigheter att mäta och
följa upp detta mått då det mesta av den data som behövs torde finnas regi-
strerad i företagets befintliga system. Detta i sin tur innebär att måttet har
högre informationsvärde än vad det kostar att ta fram informationen. I och
med att ledtiden mäts från början till slutet av virkesflödesprocessen så är
detta ett mått som stödjer en helhetssyn och kan minska eventuella subop-
timeringar då måttet indikerar var i flödet ansträngningar ska läggas ner på
att försöka korta ledtiden.

�����.����
�����
�-���������
���

Miljön är ett område som för skogsbolagen omgärdas av många regler och
restriktioner. Att använda sig av MoDo Skogs samtliga miljönyckeltal är av
lätt insedda skäl omöjligt. Detta eftersom det skulle krävas fler nyckeltal än
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vad som är praktiskt möjligt i ett styrkort. Vi har därför valt att lägga FSC-
certifieringen som grund för vårt miljöperspektiv och därmed antal påpe-
kanden från ackrediterad certifierare som nyckeltal. Att använda sig av
detta mått i perspektivet anser vi uppfyller flera av våra kriterier för att få
kallas ett funktionellt nyckeltal. Det är för det första relevant då det direkt
går att härleda från Vision 2000. Certifieringen är i stort sett redan klar. Då
organisationen redan har denna information måste mätbarheten anses vara
god. Det är även ett enkelt och tydligt mått. Har bolaget levt upp till sina
åtaganden på området blir det därmed inga påpekanden från de externa re-
visionsföretagen.

Det är dessutom objektivt då de stipulerande kriterierna är framtagna av
olika intresseorganisationer. Det är således inte enbart skogsbolagens idéer
som fått råda.

I FSC finns ett antal områden och kriterier som ett certifierat företag måste
leva upp till. En del av dessa kommer vi att utelämna och enbart inrikta oss
på de mer miljörelaterade delarna. Bolaget menar att de kriterier som sti-
puleras av FSC uppfylls genom de regler som MoDo Skog idag arbetar ef-
ter i RUS. Dock är det fem områden som MoDo Skog inte lyckats leva upp
till genom att följa RUS. Dessa fem områden är nu prioriterade för att
MoDo Skog ska kunna få behålla sitt certifikat vid nästa revision.

Konkret innebär FSC-certifieringen att MoDo Skog ska uppfylla de krav
som finns i FSC-standarden för bolagets skogar. Denna standard är en sk
nivåstandard som sätter minimikrav på olika områden. Detta finner vi i vis-
sa avseenden vara anmärkningsvärt, eftersom det inte bidrar till en ständig
förbättring. Det finns med andra ord inget incitament för en utveckling in-
byggt i systemet. Med detta menar vi att företaget med enbart FSC- certifi-
eringen som utgångsutpunkt inte står rustat för högre ställda krav på miljö-
området i framtiden. Att då enbart betrakta det utifrån denna synvinkel
skulle troligen innebära att vi inte väljer att använda oss av detta mått i
styrkortet.

Vad som ändå gör att �
��*�-������������	�%(>�
������� är att MoDo Skog
är på gång med att även certifiera hela verksamheten enligt vad som sägs
av �
�-���	�
����&��������(@���==�. Detta är en standard för hur företa-
get ska arbeta med sina miljöfrågor. Miljöledningssystemet bygger på fö-
retagets framtagna miljöpolicy och utifrån denna ska arbetet med miljöfrå-
gorna bedrivas på ett för ändamålet systematiskt och strukturerat sätt. ISO
ställer således inte några krav på specifika miljöprestanda. Detta ska få som
resultat att de företag som certifierar sig enligt ISO 14001 därmed förbinder
sig att arbeta långsiktigt med miljöfrågorna på ett för ändamålet systema-
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tiskt sätt. Därmed kommer man gradvis att nå allt bättre miljöprestanda.
+����� ���� �(@���==�� �����%(>�*�� ���� ��
�����	�� �&����� ��� ����	����
*�	�� ���������� ������ ��	�� ������������	�� ���� ���������	�� ��	
�����	��. Vi har då även uppfyllt kravet på ett ställningstagande till fram-
tiden. Därmed anser vi att de ovan diskuterade måtten är att betrakta såsom
funktionella då de till stor del klarar den kritiska granskningen.

Vi avser att koppla ytterligare ett mått till vårt framtagna styrkort. Detta
mått har vi valt att benämna ������
����������
������. Med detta menar vi
att varje gång regionen överträder något eller några av de regler som ligger
inom ramen för miljökraven så ska detta rapporteras internt inom organisa-
tionen. Så är fallet redan idag och detta bidrar till att förfarandet är känt för
organisationen, dvs mätbarheten torde inte innebära några problem. På-
verkbarheten är påtaglig, eftersom måttet speglar försummelser av de om-
råden som MoDo Skog inom ramen för de uppställda miljökraven har valt
att leva upp till. Måttets innebörd torde inte vara svårtolkat vilket bidrar till
att det är att betrakta såsom tydligt.

�����.����
������	���������������
���

I dagsläget arbetar inte MoDo Skog med nyckeltal när det gäller medarbe-
tarna.Vi har därför utgått från de av ledningen framtagna strategierna och
utifrån dessa tagit fram mått som vi anser speglar Vision 2000. Vilket gör
att måtten i perspektivet kan anses vara relevanta. Dessa mått kan grovt in-
delas i två kategorier. Dessa berör utbildning och hur de anställda trivs på
arbetsplatsen.

Det första av oss föreslagna måttet är "��
�	�
����
����<����*��	. Vad
som bidrar till att vi är något tveksamma till måttet i MoDo Skogs fall är att
åldersstrukturen inom regionen idag är väldigt skev. Regionen har en hög
genomsnittsålder. Att i ett sådant läge satsa på utbildning kan leda till att
detta ej får önskvärt långsiktigt resultat. Vi har dessutom märkt från flera
av de äldre medarbetarna att det inte främst är nya utbildningar som efter-
frågas. Dock är måttet som sådant lätt att använda sig av, dvs mätbarheten
torde inte innebära några problem. Giltigheten kan ifrågasättas då syftet
med måttet inte uppfylls bara genom att ”skicka folk på kurs”. Utbildning-
en måste vara ändamålsenlig för att få räknas. Vi inser att det i vissa fall
kan vara en subjektiv bedömning av vad som ska klassas såsom ändamåls-
enligt utbildning. Vi tror dock att det borde finnas ett samband mellan an-
talet utbildningstimmar och kompetenshöjning. För att betona den framåt-
blickande aspekten så anser vi därför att måttet ska vara med i styrkortet.
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Vi har även föreslagit en �"�����������
� för att därigenom kunna avgöra
vad för sorts kompetens varje tjänst kräver. Att specificera vad varje tjänst
kräver anser vi vara viktigt. Dock kan detta leda till en subjektiv bedöm-
ning. Måttet har den bristen att det kan vara svårt att mäta om erforderlig
kompetens har uppnåtts. Vi anser att tydlighetskriteriet till viss del är upp-
fyllt, men kompetens kan vara svårt att definiera. Vi har märkt att vissa av
de intervjuade kanske inte besitter den formella kompetensen, men genom
en hel del erfarenhet på området så klaras arbetsuppgifterna mycket bra
ändå. Vi ser ändå fördelar med måttet, främst för att det skapar en framför-
hållning i företaget. Det går i tid att planera för de eventuella utbildningsin-
satser som måste sättas in.

Vårt nästa mått i styrkortet är �����������*���
��. Ett problem i Iggesund
är att personalomsättningen anses vara för låg. Detta kan synas ovanligt.
Branschen har under hela 90-talet kännetecknats av kostnadsnedskärningar.
Det har bl a fått det resultatet att få nya medarbetare har anställts. Vad gäll-
er mätbarhet och påverkbarhet så uppfyller måttet dessa villkor. Men att
mäta en företeelse som i stort sett är obefintlig torde avvika både mot tyd-
lighets- samt effektivitetskriteriet. En samlad bedömning av ovanstående
resonemang blir att vi väljer att utelämna måttet.

MoDo Skog har sedan några år tillbaka genomfört personalenkäter i hela
organisationen. VD Björn Andrén menar att dessa resultat i det närmaste
har varit ”för bra”. Med detta avser han att det förefaller konstigt att i det
närmaste samtliga medarbetare sätter högsta betyg på allt. Naturligtvis fö-
rekommer avvikelser från detta mönster. Vi har dock ingen uppfattning om
hur dessa enkäter har utformats. En rimligt antagande torde dock vara att
dessa tas fram och genomförs av människor med kunskaper på området.
Det ligger naturligtvis i samtliga berörda parters intresse att dessa speglar
organisationen på ett objektivt sätt. Vissa av de vi intervjuat har dock tyckt
att frågorna är många och svåra. Vi tycker således att personalenkäter är
bra, betraktat utifrån våra fastställda kriterier. Enkäterna fyller ett viktig
funktion vad gäller den framtidsinriktade aspekten. Vi föreslår därför att en
sådan genomförd enkät ska ligga till grund för måttet,���-	���	�������1

�	�9�

Vårt sista mått i styrkortet är ��-	������������
�	�9. Det skulle utformas
på samma sätt som ”nöjdmedarbetarindex”. Entreprenörer är egna företaga-
re som kontrakteras av MoDo Skog. Således har MoDo Skog inget arbets-
givaransvar för dessa. Vad som ändå är unikt i detta sammanhang är att det
handlar om väldigt långa relationer. Det finns t o m exempel på att flera
generationer har arbetat åt bolaget. Vi har under våra intervjuer fått en
känsla av att entreprenörerna upplever att dagens situation är väl tuff. Vi
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anser att en entreprenörsenkät skulle ha ett stort symboliskt värde för entre-
prenörerna. Vi har naturligtvis klart för oss att det även finns ett stort egen
intresse från de entreprenörer som har svarat på våra frågor. Att påstå att
allt är perfekt skulle troligen inte gynna dessa vid nästa förhandlingsrunda.
Det är nog rimligt att anta att sanningen möjligen kan ligga någonstans
mittemellan entreprenörernas och företrädarna för MoDo Skogs syn på sa-
ken.

Då entreprenörerna bidrar med ett grundläggande led i virkesflödesproces-
sen anser vi det vara viktigt att belysa dessa personers trivsel. För att flexi-
biliteten i virkesflödesprocessen ska uppnås så tror vi att det är viktigt att
ha en god relation med entreprenörerna. I och med att flexibiliteten nämns i
strategierna så tycker vi att relevanskriteriet är uppfyllt. Vad gäller övriga
kriterier så gäller samma resonemang som för ovan diskuterade
”nöjdmedarbetarindex.”

�����.����
�����"�	��������
���

2�	�����������	����&������
�����������"��������"�	��������. Tanken
med detta mått är att det ska visa i vilken utsträckning MoDo Skog lyckas
tillgodose kundens behov av bl a färskt virke. Detta mått är mest aktuellt
när det gäller Iggesund Timber och Hallsta pappersbruk då de har de hår-
daste kvalitetskraven. Måttet har i dagsläget ingen direkt koppling till stra-
tegierna. Vi anser att detta beror på att det saknas strategier på området sna-
rare än att måttet skulle vara irrelevant. Det är enkelt till sin utformning då
volymen på den ej användbara råvaran divideras med den volym som totalt
har levererats per lämplig tidsenhet. Måttet är vidare både påverkbart och
begripligt och det kan knappast vara förenat med några högre kostnader att
mäta det.

��&�	
���������������<���������. Tanken med detta mått var att försöka
mäta MoDo Skogs flexibilitet, men i och med att det oftare är industriernas
prognoser som inte stämmer och det faktum att ledtiden får anses vara ett
bättre mått på företagets flexibilitet så väljer vi att inte rekommendera detta
mått.

7�-	��"�	
�	�9. Det finns stöd för måttet i Vision 2000 varför det får an-
ses vara relevant. Med väl utformade frågor inom de områden som MoDo
Skog finner mest intressanta finns det förutsättningar att detta index ska
kunna ge en bra bild av kundernas syn på sin råvaruleverantör. Undersök-
ningar av detta slag har den nackdelen att de är svåra att mäta på helt kor-
rekt sätt, vilket i och för sig är naturligt då det rör sig om ”mjukare” frågor
där värderingar och åsikter ingår i de svar som ges.
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Vi anser att ett Balanced Scorecard som används på ett optimalt sätt fångar
många av de tankar som Simons framför i Levers of control (1995). Mo-
dellen förespråkar som bekant nödvändigheten av att klart definiera en vi-
sion för verksamheten. Dessutom förespråkar det balanserade styrkortet
double-loop learning, dvs vad Simons har valt att benämna interactive con-
trol system. Styrkortet är även tänkt att fungera som en form av diagnos-
tiskt verktyg, dvs det ska mäta och följa upp de aktiviteter som förekommer
inom företaget. Dock ser vi ingen direkt liknelse mellan Balanced Score-
card konceptet och den hävstång som Simons har valt att benämna risks to
be avoided.

Vissa kritiker av Balanced Scorecard modellen anser att denna kan verka
för en cementering av befintliga strategier i organisationen. Vi tror att detta
kan vara ett riktigt påpekande. Det beror dock ej på modellen som sådan
utan på dess användare. En stark fokusering kring strategin kan innebära att
dessa efter en tid ses som givna. Då Simons istället väljer att sätta strategi-
erna i centrum och påvisa vilka krafter en företagsledare kan använda sig
av för att påverka och kontrollera dessa, så menar vi att detta bidrar till yt-
terligare en dimension av utveckling och implementering av nya strategier.
Att som ledare ha dessa krafter klart definierade för sig skulle därmed un-
derlätta arbetet med strategisk förnyelse för hela organisationen.

Vi anser därför att Simons tankar och idéer måste finnas med om MoDo
Skog väljer att implementera ett Balanced Scorecard. Ett väl fungerande
styrkort ska innehålla så mycket mer än enbart nya områden att mäta. Den
kanske viktigaste biten är att synliggöra strategier och dessutom en ständig
utveckling av dessa. Om ett styrkort lyckas fånga Simons tankar så anser vi
att det finns goda förutsättningar för att styrkortet kommer att ha en positiv
inverkan på organisationens framtida verksamhetsstyrning.

Balanced Scorecard teorin ska främst ses som ett strategiimplementerings-
instrument där vision och strategi ska tydliggöras i organisationen. Därför
anser vi att styrkortet skulle fylla en viktig funktion då det ger tillfälle att
uppdatera, renodla och missionera företagets vision. I dag upplever medar-
betarna i stort att företaget har målsättningar vad beträffar miljö och själva
virkesflödesprocesen. Företagsledningen har på ett flertal områden sedan
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ett tid tillbaka utarbetat ett program för hur de önskar att organisationen ska
gestalta sig. Denna har inte i någon större utsträckning kommunicerats ut i
organisationen. Här ser vi ett att ett styrkort skulle fylla en oerhört viktig
funktion för MoDo Skog. VD anser själv att det är av stor betydelse att
synliggöra chefens budskap i hela organisationen.

BSC möjliggör också en kritisk granskning av de strategier som finns samt
åskådliggör områden där strategierna bör kompletteras. Vi anser att detta i
MoDo Skogs fall främst gäller för medarbetarperspektivet. Vi tror att ett
balanserat styrkort skulle ha den fördelen att de så kallade mjuka nyckelta-
len skulle få en starkare ställning än vad som är fallet idag. I och med att
medarbetarna spelar en stor roll för företagets framgång så anser vi att
nyckeltalen även har en viktig pedagogisk funktion vad gäller att visa att
ledningen anser det vara viktigt att följa upp även detta område. Vi har un-
der intervjuerna märkt att det finns tre synsätt på mjuka nyckeltal. Det ena
är att man upplever det som en brist idag och därmed välkomnar ett sådant
införande. Det andra är att medarbetarna anser att ledningen inte skulle ac-
ceptera införandet av sådana nyckeltal. Den tredje kategorin anser att det är
inte är relevant att med hjälp av nyckeltal följa upp mjuka aspekter av fö-
retagets styrning. De anser att detta bäst hanteras på ett informellt sätt, dvs
det sköts i den dagliga kommunikationen med hjälp av sunt förnuft. Vi an-
ser att den ovannämnda pedagogiska effekten överstiger de kritiska syn-
punkter som har framförts. Flera av de intervjuade verka tycka att ett nyck-
eltal måste vara matematiskt verifierbart för att ha ett berättigande. Vi
tycker däremot att ett nyckeltal kan ha en viktig beteendemässig effekt utan
att vara matematiskt korrekt, dvs att människor tenderar att förbättra de ak-
tiviteter som de följs upp utifrån.

Dessutom skulle ett BSC ge ledningen en mer helhetlig och komprimerad
bild av verksamheten. Denna mera helhetliga bild erhålls genom att verk-
samheten inte enbart följs upp i processperspektivet. Vi har kompletterat
bilden med ett inåtblickande medarbetarperspektiv samt ett utåtblickande
kundperspektiv. Den framåtblickande aspekten av styrkortet har fått en nå-
got underordnad roll och ingår i medarbetar- och processperspektivet. Detta
beror till stor del på att den verksamhet vi har undersökt är en råvaruleve-
rantör där det inte är aktuellt med ständig produktutveckling. Ytterligare en
aspekt som talar emot ett införande av Balanced Scorecard är att antalet
kunder är få och att samarbetet upplevs som mycket bra. Detta gör att
nyckeltalen som söker mäta kundens grad av tillfredsställelse kan ifråga-
sättas, då denna information ändå kan erhållas i den dagliga kontakten med
kunderna.
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Vi anser att vi har utvecklat användbarheten av modellen genom att införa
en noggrannare nulägesanalys som kan bidra till att strukturera empirin och
synliggöra områden som behöver förbättras. Ytterligare en modifiering av
metoden är att vi har anpassat valen av perspektiv så att de blir mer aktuella
för en råvaruleverantör.

Vi kan inte peka på att styrkortet rent konkret kan bidra till minskningar av
eventuella suboptimeringar. Men vi anser ändå att förutsättningarna att
minska suboptimeringar förbättras genom styrkortet, eftersom verksamhe-
ten belyses utifrån flera aspekter.

Vad gäller kritiska framgångsfaktorer anser vi dessa utgöra en svag punkt i
vår uppsats. Även detta problem bottnar i medarbetarnas brist på kunskap
om vilka strategier som finns i företaget. Är man inte medveten om strate-
gierna inom ett visst område är det naturligtvis omöjligt att tala om vad
som krävs för att uppnå dessa. Teorierna förespråkar att kritiska framgångs-
faktorer samt nyckeltal ska tas fram i en gemensam brainstorming process.
Vårt tillvägagångssätt innebar ett avsteg från denna metodik. Vi avsåg att
vår kartläggning av verksamheten samt intervjuförfarandet skulle ge de
förutsättningar som krävdes för att ta ett balanserat styrkort. Vi anser att
även om vi hade använt oss av ett brainstorming förfarande hade troligtvis
medarbetarnas brist på strategikunskap gjort att problemet med att ta fram
kritiska framgångsfaktorer kvarstått. Vi anser att vårt tillvägagångssätt i
detta fall kan utgöra ett kostnadseffektivt sätt att ta fram ett diskussionsun-
derlag som kan ligga till grund för kommande diskussioner angående ett
införande av Balanced Scorecard inom MoDo Skog.

Vi har lyckats identifiera ett antal mått som vi anser speglar hela processen.
För att kunna mäta och göra dem påverkbara är det nödvändigt att ta fram
dem för varje moment för sig, men att det sedan är möjligt att summera
dem till en totalsumma. Detta möjliggör en kontroll så att inte till exempel
kostnadsbesparingar inom ett moment medför kostnadshöjningar inom
andra områden som kan leda till att totalsumman därmed ökar. Exempel på
sådana mått är ledtid och kubikmeterkostnad. Framtagningen av nyckeltal
sker i en kedja med vision samt strategier som utgångspunkter, strategierna
bryts i sin tur ner i kritiska framgångsfaktorer för att slutligen mynna ut i
ett antal mått. Detta bidrar till att förutsättningarna för att identifiera nyck-
eltal som är kongruenta ökar.

Ett syfte med vår uppsats var att pröva huruvida nyckeltalen kan anses vara
funktionella eller ej. Vi utgick från ett antal kriterier som var framtagna av
Lawler, Holmström samt faktorer som karaktäriserar Balanced Scorecard
modellen. I den kritiska prövningen fann vi att Lawler hade två kriterier att
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bidra med, nämligen objektiviteten samt påverkbarheten. Däremot fann vi
att kriteriet angående fullständighet vara svårt att applicera i verkligheten,
då det är svårt att veta om samtliga relevanta aspekter har beaktats. Vad
beträffar Holmströms mått så fann vi dessa till stor del användbara. Dock
var det svårt för oss att uttala oss om effektiviteten, dvs att informations-
värdet är högre än kostnaden att ta fram måttet. Detta beroende på att det
kräver en djupare insyn i verksamheten för att veta hur arbetskrävande det
är att plocka fram den data som krävs.

Vi är medvetna om att den kritiska granskningen av de mått vi föreslår är
subjektiv. Denna subjektivitet beror dels på att ställningstagandet beror på
vår kunskap och slutledningsförmåga, dels att vi har valt att kalla måtten
för funktionella även om de inte har uppfyllt alla kriterier. Det har mer varit
en fråga om att avgöra om fördelarna med ett mått överväger eventuella
nackdelar samt huruvida måttet straffar ut sig pga att det motverkar någon
viktig aspekt. Vi kan dock konstatera att ett antal mått som vi först ansåg
funktionella har fallit bort i den prövning som ändå genomfördes.

Holmström (1998) har utarbetat en modell där måtten sätts in i ett diagram
och betygsätts, med en skala från ett till fem utifrån de kriterier som han
föreslår. Vi gjorde dock den bedömningen att en sådan gradering inte
skulle minska graden av subjektivitet. Däremot kan det kanske finnas en
poäng med ett dylikt förfarande om flera personer som kommer att beröras
av måtten utför en utvärdering av måtten på detta sätt.

Ett praktiskt problem som vi har upplevt i vårt arbete är att det är väldigt
svårt, ja för att inte säga omöjligt att finna relevanta orsak-verkan samband
mellan måtten i de olika perspektiven. Detta är en brist som beror på att det
skulle krävas större och mer ingående kunskaper om verksamheten än vad
som har varit möjligt för oss att inhämta under denna förhållandevis korta
period. Ytterligare en brist är att problematiken berörs tämligen kortfattat
av Olve m fl, Kaplan och Norton. Det vore önskvärt med kompletterande
vägledning på området.

För att sammanfatta de fördelar vi anser att införandet av ett balanserat
styrkort skulle ha för MoDo Skog följer här en punktlista på dessa fördelar.

•  Medför ett bra tillfälle att uppdatera och synliggöra företagets vision.

•  Möjliggör en kritisk granskning av företagets strategier.

•  Kan fungera som ett styrinstrument då människor tenderar att förbättra
de aktiviteter de följs upp utifrån.
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•  Skulle ge ledningen en mer helhetlig och komprimerad bild av verk-
samheten.
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Hej!

Vi är två studenter som läser ekonomprgrammet vid Linköpings
Universitet. Vi har nu kommit fram till den avslutande delen av denna
utbildning som innebär att man ska skriva en magisteruppsats. För oss
innebär detta att vi ska studera virkesflödet inom region Iggesund. Vårt
syfte med denna rapport är att försök ta fram relevanta nyckeltal. För att
kunna ta fram dessa nyckeltal så avser vi att intervjua personer utefter hela
virkesflödet.

Eftersom vi fått möjligheten att prata med dig så vill vi skicka över en
intervjuguide. Denna ger en översiktlig bild av de områden som vi avser att
behandla under själva intervjun. Anledningen till att vi inte skickar med de
specifika frågorna är att vi då riskerar att ”låsa upp” respondenten (den
intervjuade) på vissa givna frågeställningar. Vi vill istället att du
förutsättningslöst funderar kring de medskickade diskussionsområdena.

Vi har dessutom tänkt att banda intervjuerna för att på ett bättre sätt kunna
återge respondenternas svar samt att vi då kan koncentrera oss på att lyssna
och ställa frågor istället för att behöva anteckna allt som sägs. Vi kommer
att renskriva det bandade materialet och du blir den första som får ta del av
det. Detta ger dig möjlighet att göra korrigeringar och dessutom notera
eventuella delar som du anser vara för känsliga för att publicera. Efter
uppsatsens slutförande kommer banden att förstöras. Skulle du av någon
anledning inte vilja bli bandad kan vi istället anteckna dina synpunkter
under intervjun. Detta ser vi dock som ett undantag då det försämrar
möjligheten för oss att återge dina synpunkter på ett mer korrekt sätt.

Mvh:
Stefan Johansson (013-144256)
Jonas Haage (013-313966)
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•  Eget ansvarsområde

•  Har den nyligen genomförda organisationsförändingen påverkat ditt
arbete?



•  Samarbete med tidigare och senare ansvarsområden i
virkesflödesprocessen

���
�����������	�����
•  Fysiska huvudmoment, kostnads- och tidsfördelning

•  Informationsflödet i processen

•  Områden som fungerar bra, mindre bra

•  Förbättringsförslag

•  Utvecklingspotential

•  Ansvarsområden utefter hela virkesflödet

 ���!��������
•  Vilken är MoDo:s vision?

•  Känns visionen relevant?

•  Går visionen att bryta ner i mer konkreta strategier eller mål?

•  Tänkbara perspektiv ( nya områden att styra kontrollera verksamheten
utifrån)

•  Kritiska framgångsfaktorer, dvs vad måste uppfyllas för att nå företagets
vision

�"	
�����
•  Vilka nyckeltal används idag?

•  Dagens användningsområden för nyckeltalen

•  Behov av ytterligare nyckeltal?

•  Förslag på nya nyckeltal som stödjer MoDo:s vision/strategi och verkar
för att stödja ett helhetstänkande

•  Nyckeltalens påverkbarhet

•  Har nyckeltalen påverkats i och med organisationsförändringen?
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���
��������		� En rättighet att avverka skog på annans mark. Det finns
tre typer av avverkningsrätter. Rotpost; förvärvaren betalar en summa för
att få avverka och ta till vara på det virke som finns inom det angivna om-
rådet. Leveransrotköp; förvärvaren förbinder sig att betala ett visst pris per
m3, hur många m3 det är fråga om bestäms av den mätning som görs när
virket kommer till industrin. Avverkningskostnad; uppdragstagaren förbin-
der sig att avverka det aktuella området för en viss kostnad per m3 Det netto
som blir över när virket säljs till industrin tillfaller markägaren.

���
���������	
�� Består oftast av en skördare och en skotare och de
personer som behövs för att köra dessa maskiner.

��������� Ett samlingsbegrepp för avverkning och uttransport av virke till
bilväg.

��������
�	� �	
������������� ��� En världsomspännande organisation
som har tagit fram tio grundprinciper som beaktar miljöaspekter, ekono-
miska aspekter och sociala aspekter för skogsbruk i hela världen. Under
1997 fastställdes en svensk FSC-standard vilken bl a skogsbolag, miljöor-
ganisationer, kunder, samer, Svenska kyrkan och fackföreningar står bak-
om.

!���������		��� Definierar den del av virket som tas ut i en gallring.

"��������#���� Det vill säga slutavverkning, när skogen har nått den ål-
der där det är mest ekonomiskt att ”skörda” den. Gallring, skogen glesas ut
för att ge de kvarvarande stammarna bättre tillväxtmöjligheter samtidigt
som uttaget ofta genererar ett netto.

$������ ��� Sprickor i ändytan av timmerstockar. Sprickorna beror på att
det uppkommer spänningar i trädet när det hanteras samt att kaptekniken
kan ha vissa brister. Sprickorna vållar problem för sågverken då de medför
att det sågade utbytet minskar pga att det måste förkortas.

�
�
�������
� Markägaren avverkar själv sin skog och säljer virket till ett
skogsbolag eller ett sågverk

�%#�&� Kubikmeter fast under bark. Dvs volymen på en stock beräknad
under bark. I fastmåttet ingår ingen luft som är fallet vid travmätt virke.



'� 
�&��	��
�� En biotop, ett område som utgör livsmiljö för en viss ka-
raktäristisk kombination av växt- och djurarter, med höga naturvärden och
som är viktig för många krävande och specialiserade arter. Dessa biotoper
försöker skogsbruket i lämplig utsträckning undanta från avverkning.

(�	���	� se avverkningsrätt.

����� ����&��
	�� ��	� 
�	���� Registrerar bl a de volymer som rap-
porteras in av skotarförarna.

��	��
� Skogsmaskin som transporterar det avverkade virket ut till bilväg.

�)����
� Skogsmaskin som fäller, kvistar och kapar de träd som avver-
kas.

���)	���t� Kraftig gren med ofördelaktig grenvinkel (pekar uppåt) och
orsakar försämrad hållfasthet och därmed kvalitet på timmer.

�	� ���� Körvägar som läggs ut i gallringsbestånd för att skogsmaskiner-
na ska kunna ta sig fram.

�*+������
��� 	�������	� � �� �����	�� Ett stordatorbaserat logistikpro-
gram.

,��
���	�����#)�
����
��-,.�/� Har till uppgift att utföra opartisk och
likformig mätning av virkesråvara med beaktande av de krav som föranleds
av utvecklingen inom skogsbruket och skogsindustrin.


