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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras vårt problemområde. Det gör vi genom att i en 
kort bakgrundsbeskrivning redogöra för vad ett styrkort kan användas till. 
Efterföljande problemdiskussion mynnar sedan ut i uppsatsens 
undersökningsfrågor och syfte. Efter det kommer några definitioner vi 
använt oss av och våra avgränsningar. Avslutningsvis ges en kort 
introduktion till vårt fallföretag Swedish Tissue. 

1.1 Bakgrund 
Ekonomisk styrning, i en bredare mening, innefattar det arbete som är 
inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa 
företags verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål av såväl finansiell 
som icke-finansiell karaktär. För att uppnå en bra ekonomistyrning finns ett 
flertal verktyg och metoder att tillgå. (Ax et al, 2001) Ett verktyg som fått 
stor uppmärksamhet på senare tid är det balanserade styrkortet.   

Det balanserade styrkortet kopplar ihop den långsiktiga visionen och 
strategin med den kortsiktiga verksamhetsstyrningen samt möjliggör att 
energi och kompetens inom organisationen kan fokuseras mot de 
långsiktiga målsättningarna. Styrkortet är även ett verktyg för 
kommunikation. En av dess styrkor ligger i att vara ett 
kommunikationsmedel, som förmedlar företagets vision och strategiska 
mål på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt, vilket görs med hjälp av ett 
antal mål och mått fördelade på olika perspektiv. (Kaplan & Norton, 1999) 

Att använda andra mått än pengar för att förklara vad man gör är dock inte 
något nytt. Nyckeltal av olika slag finns det gott om i de flesta företag. 
Skillnaden ligger i att fokusera på en medvetet vald och överblickbar skara 
systematiskt sammanlänkade mål och mått i olika perspektiv. (Olve et al, 
1999)  

Genom att i ett styrkort synliggöra hur organisationens olika mål och mått 
är sammanlänkade i olika perspektiv kan en förklaring förmedlas på hur de 
anställdas arbete bidrar till en övergripande måluppfyllelse (Kaplan & 
Norton, 1999). Det kan även bidra till att skapa dialog och lärande gällande 
företagets strategi och målsättningar (Olve et al, 1999). Andra fördelar som 
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kan uppnås genom att använda sig av ett styrkort är att det kan öka de 
anställdas förståelse för verksamheten, göra dem mer öppna för 
förändringar, motiverade och inställda på att med kraft implementera en 
strategi (Olve et al, 2003). Med hjälp av ett styrkort kan 
sammanfattningsvis samsyn och engagemang bland en organisations 
samtliga anställda skapas. (Kaplan & Norton, 1999) 

En stor del av den litteratur som finns om balanserade styrkort är positivt 
inställd. Det finns dock viss kritik mot styrkortet. Till exempel skriver 
Ewing och Lundahl (1996) att det balanserade styrkortet är alltför top-
down-orienterat, ett verktyg enbart för ledningen. 

1.2 Problemdiskussion 
Om styrkortets syfte är att användas som ett styrningsverktyg som skapar 
engagemang och samsyn bland medarbetarna, krävs det att det är begripligt 
och intressant för en organisations samtliga medarbetare. Det vill säga för 
fler än de som tagit fram det, vilket normalt är företagets ledningsgrupp. 
Frågan är hur pedagogiskt, begripligt och intressant ett styrkort är för en 
organisations medarbetare? Eller, alternativt sett, vad som krävs för att göra 
ett styrkort begripligt och intressant även för dem? 

Vi började vårt uppsatsarbete med att tillsammans med vårt fallföretags 
ledningsgrupp och vår handledare ta fram ett styrkort. Sedan var frågan hur 
detta styrkort på ett effektivt sätt kan implementeras i organisationen så att 
de i litteraturen uppräknade fördelarna kan uppnås. Detta eftersom vårt 
fallföretag, Swedish Tissue, med styrkortets hjälp hoppas få de anställda 
mer engagerade i verksamheten. Att styrkortprocessen befinner sig i det här 
stadiet möjliggör en undersökning i hur begripligt och intressant 
företagsledningens styrkort är för de operativa aktörerna och hur det enligt 
dem kan göras begripligt och intressant. Det möjliggör även en avstämning 
med de operativa aktörerna i hur styrkortet alternativt kan utformas. 
Anledningen till att vi vill undersöka detta är att ett beaktande av deras 
åsikter kanske kräver nya mål, mått och handlingsplaner samt ett nytt 
utseende på styrkortet. Saker som kan vara bra att ha åtgärdat innan 
sjösättningen av styrkortet.  

Genom att undersöka detta avser vi få information om hur 
implementeringen av ett styrkort kan utformas för att skapa förståelse, 
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intresse och engagemang kring det samma. Sammanfattningsvis avser vi 
med denna information som grund komma med rekommendationer på hur, 
såväl vårt fallföretag som andra, kan gå till väga vid implementeringen av 
sitt styrkort.  

1.3 Undersökningsfrågor  
Hur upplever och tolkar de operativa aktörerna företagsledningens 
balanserade styrkort? 

Hur kan förståelse, intresse och engagemang kring ett styrkort skapas 
hos de operativa aktörerna? 

Har de operativa aktörerna någon alternativ uppfattning i hur 
styrkortet kan utformas? 

Hur kan en implementeringsprocess för ett balanserat styrkort 
utformas? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och bedöma operativa aktörers 
uppfattning om företagsledningens framtagna styrkort. Vidare avser vi ge 
rekommendationer på hur ett styrkort kan implementeras.  

1.5 Definitioner 
Med operativa aktörer menas de anställda inom företaget som inte ingår i 
företagsledningen. Deras befattningar är allt ifrån receptionist, 
redovisningsansvarig och pappersmaskinförare, till skiftessamordnare. Med 
företagsledningen menas följaktligen de som inte är operativa aktörer, kort 
sagt företagets ledning. 

För att få ett mer levande språk har vi valt att använda oss av flera 
benämningar på de operativa aktörerna som medarbetare och anställda. 
Ordet styrkort kommer även att användas som komplement till balanserat 
styrkort, även det i syfte att få ett mer levande språk. 
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Vidare kommer enbart det svenska ordet för balanserat styrkort att 
användas. Även om det engelska uttrycket Balanced Scorecard är vanligt 
även i Sverige, anser vi att det är mest konsekvent att använda sig av det 
svenska språket i så stor utsträckning som möjligt i vår uppsats.  

1.6 Avgränsningar  
Uppsatsens avgränsning består i att medarbetare i endast ett företag, 
Swedish Tissue, har studerats. Vidare har endast ett urval av de operativa 
aktörerna inom produktionsavdelningen och den administrativa 
avdelningen ingått i undersökningen.  

Den empiriska undersökningen avgränsas av att studien endast görs 
gällande operativa aktörers uppfattning kring ett styrkort, i syfte att ge 
rekommendationer på hur ett styrkort kan implementeras för att engagera 
dessa i styrkortet. Resterande rekommendationer i vår uppsats är baserade 
på vad vi kommit fram till i teoretiska förstudier gällande implementering, 
styrning och styrkort.  

1.7 Disposition 
I det inledande kapitlet presenterades en bakgrund till vårt problem och vad 
vi avser undersöka. Undersökningsfrågor och syftet med vår undersökning 
samt avgränsningar redovisades för att ge läsaren en vägledning om 
uppsatsens inriktning. I det inledande kapitlet introduceras även läsaren till 
vårt fallföretag. Vi vill göra detta på ett tidigt stadium i vår uppsats för att 
företaget och dess miljö skall vara närvarande genom hela uppsatsen för 
läsaren. 

I kapitel 2 beskrivs hur vår undersökning har genomförts med en 
genomgång av de metoder och angreppssätt vi valt att använda oss av för 
att samla in det empiriska materialet och sammanställa det. 

I kapitel 3 och 4 redogörs för de teorier vi valt att använda oss av för att ge 
stöd åt analysen. Referensramen är uppbyggd med olika teorier gällande 
ekonomisk styrning, en beskrivning av balanserade styrkort, 
implementeringsteorier, en genomgång av de senaste teorierna och 
upptäckterna på forskningsfronten inom områdena styrkort och dess 
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implementering och avslutningsvis, en kort genomgång av de fallgropar 
som finns med det balanserade styrkortet.  

Kapitel 5 innehåller uppsatsens empiri, vilket är det insamlade material 
som erhållits från informationsmaterial i dokumentform samt genom 
intervjuer med företagsledningen och de operativa aktörerna på vårt 
fallföretag Swedish Tissue. 

I kapitel 6 väver vi ihop empiri, teori med våra åsikter, kommentarer och 
rekommendationer på hur ett styrkort kan implementeras.  

Kapitel 7 innehåller våra slutsatser kopplade till de undersökningsfrågor vi 
avser att besvara med uppsatsen.  

Efter att den egentliga uppsatsen är avslutad finns de bilagor vi anser vara 
relevanta eller intressanta för läsaren.   

1.8 Swedish Tissue  vårt fallföretag 
Följande avsnitt bygger på de intervjuer som vi har genomfört med 
Swedish Tissues ekonomichef i de fall inget annat anges.   

Swedish Tissue är beläget i Kisa, ungefär fem mil söder om Linköping. 
Kisa är en klassisk liten svensk bruksort och centralort i Kinda kommun 
som har ca 10 000 invånare (www.kisa.se). Swedish Tissue är ett helägt 
dotterbolag till Leicester Paper Company Group (LPC Group). LPC Group 
är ett brittiskt företag etablerat så pass sent som 1980. Det startades av sju 
bröder från familjen Tejani. Hela koncernen har i dagsläget cirka 700 
anställda i ett flertal länder och omsätter cirka 1,5 miljarder kronor på 
årsbasis. 145 av dess anställda återfinns på Swedish Tissue som står för 
ungefär en fjärdedel av koncernens omsättning. LPC Group är den största 
oberoende tillverkaren av own label soft tissue . Med det menas produkter 
inom toalett-, kök- och hygienkategorierna. Företaget producerar 110 000 
ton tissue per år. LPC Group förfogar över 6 olika anläggningar varav alla, 
utom den svenska enheten ligger i Storbritannien. Alla enheter är 
verksamma inom tissueproduktion. (Informationsmaterial Swedish Tissue, 
2005)   

http://www.kisa.se
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Produktionen vid fabriken i Kisa 
Swedish Tissue tillverkar varje år ca 40 000 ton tissue som säljs vidare till 
olika konverteringsbruk. Köparna konverterar det bland annat till servetter, 
blöjor, tvättlappar. Det finns en enorm bredd och variation på det som 
tillverkas. Tissuen tillverkas till exempel i 60-70 olika varianter och 
kvalitéer och kan kundanpassas i nästintill det oändliga. Öppen, tät, tjock, 
smal, våtstark och icke våtstark är exempel på några av de olika varianter 
som finns. Möjligheten att vara flexibel och tillverka en mängd olika 
kundanpassad tissue finns tack vare maskinparken och den mångåriga 
erfarenhet av tissuetillverkning som finns i organisationen.  

Av Swedish Tissues 145 anställda återfinns de flesta inom produktion. 
Tillverkningen vid fabriken i Kisa består idag av två pappersmaskiner, PM 
3 och PM 4. Det mesta som sker i fabriken är automatiserat vilket 
begränsar personalbehovet. PM 3 har en kapacitet om 60 ton per dygn. PM 
4 är ombyggd 1996 och har en kapacitet om 70 ton per dygn.  

Swedish Tissue har ingen egen produktion av slutprodukten utan är en så 
kallad business to businessproducent. Av produktionen i Kisa är det väldigt 
lite som går till koncerninterna kunder och eftersom den svenska 
hemmamarknaden är relativt liten går hela 70 % av produktionen på export.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras vårt synsätt på vetenskap, olika ansatser, 
modeller och tillvägagångssätt för att utföra en undersökning. Vi motiverar 
även varför och anger vilka av de olika modellerna vi väljer att använda 
oss av. Efter det kommer en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt. 

2.1 Undersökningsansats 

2.1.1 Vetenskapssynsätt 
Holme och Krohn-Solvang (1997) skriver att det inte finns något som kan 
karaktäriseras som neutral och värderingsfri forskning. Det är något som 
även för oss ter sig som helt naturligt. Vi som forskare och utredare har 
naturligtvis egna idéer och fördomar om vad som kan vara de 
bakomliggande faktorerna och svaren i det vi avser utreda. Det är också 
därför vi har valt att utreda just det vi valt, av intresse för fenomenet i sig. 
Det anser vi vara ett ganska naturligt samband, att man studerar något man 
intresseras av och därigenom ofta har egna förväntningar på forskningen 
och antaganden om resultatet. Vi anser att det skulle vara helt omöjligt att 
koppla bort sina personliga intressen och förväntningar bara för att prestera 
en helt neutral forskning. Till exempel har vi valt att ställa frågor och 
utforma undersökningen utifrån hur vi tror att man kan fånga upp hur 
begripligt och intressant ett styrkort är för de operativa aktörerna. Våra 
slutsatser är även de präglade av hur vi själva uppfattar och tolkar resultatet 
av vår undersökning.  

Det är med andra ord omöjligt, enligt oss, att påstå att man förhåller sig helt 
objektiv till sin forskning. Vi vill därför visa att vi är medvetna om denna 
problematik som föreligger gällande vilka uppfattningar, värderingar och 
förväntningar vi har på vår undersökning och dess resultat. Det är viktigt att 
forskaren är medveten om detta för att kunna dra en tydlig gräns mellan 
sina egna intressen och förväntningar och därigenom hålla en viss distans 
till dem (Holme & Krohn-Solvang, 1997).  

Våra uppfattningar, förväntningar och värderingar har vi redogjort för i 
inledningen. Det har vi gjort genom att klargöra att vi genom att undersöka 
de operativa aktörernas uppfattning kring ett styrkort, avser få information 
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gällande hur ett styrkort på ett effektivt sätt kan implementeras, men även i 
våra rekommendationer och slutsatser genom att poängtera vad som är våra 
egna uppfattningar. Den läsare som betvivlar vår objektivitet vad gäller 
analysen kan naturligtvis tolka vår empiri som han eller hon själv önskar. 

2.2 Undersökningsmetod 
Beroende på vilken problemställning forskaren har kan undersökningar 
utformas på olika sätt (Holme & Krohn-Solvang, 1997). För att underlätta 
kommunicerbarheten kommer vi att redogöra för de beteckningar på 
undersökningar som var eller hade kunnat vara aktuella för vår 
undersökning och sedan förklara vilken etikett vi sätter på vår studie. 

2.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning? 
När man ska genomföra ett forskningsinriktat vetenskapligt arbete brukar 
man dela in de metodologiska angreppssätten i två huvudmetoder, 
kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod (Holme & Solvang, 1997).  

Genomför man en kvalitativ studie går man oftast på djupet i ett problem 
och försöker förstå detta. Syftet med kvalitativa undersökningar är att 
skaffa en annan och djupare kunskap än den kunskap man skaffar vid 
kvantitativa undersökningar. (Davidsson & Patel, 2003) Metoden lämpar 
sig bäst vid en undersökning som har ett förstående syfte. Den kvalitativa 
metoden kännetecknas ofta av att undersökningen fokuserar på en eller ett 
fåtal källor som väldigt grundligt utfrågas och undersöks utifrån det syfte 
som finns med arbetet. En kvalitativ intervju bör inte bestå av några 
standardiserade frågor utan respondenten bör i så stor utsträckning som 
möjligt få styra hur intervjun utvecklas. Intervjun kan med fördel föras i en 
diskussionsform istället för en ren utfrågning. Intervjuaren kan sitta med 
och enbart styra utgångsfrågorna för diskussionen. (Holme & Krohn-
Solvang, 1997) 

Kvantitativa metoder är en långt mer formaliserad form av undersökning. 
Både frågor och svar är i stor utsträckning förutbestämda vilket gör att en 
kvantitativ undersökning är väldigt styrd av forskaren/utfrågaren. Metoden 
kännetecknas vanligtvis av ett stort antal källor/respondenter. Syftet är 
oftast att ta fram olika former av statistik. För att få pålitliga siffror är ett 
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stort urval ofta en nödvändighet eftersom ett större urval kan sägas öka 
undersökningens reliabilitet. (Holme & Krohn-Solvang, 1997)  

Backman (1998) skiljer på det traditionella och det kvalitativa perspektivet 
av en kvalitativ undersökning. Han menar att individen är åskådare och 
observatör i det traditionella perspektivet medan individen i det kvalitativa 
perspektivet tar en mer aktiv roll och är en del i den subjektiva värld han 
eller hon avser undersöka. (Se figur 1) Vi har i vårt tillvägagångssätt 
försökt sätta oss in i Swedish Tissues situation så väl som möjligt. Det 
gjordes genom att vi, innan vi började intervjua, satte oss in i hur 
produktionen går till, vilken position företaget har på marknaden och 
liknande. Vi fick även, genom intervjuer med företagsledningen, en bra 
uppfattning om vad företaget ville uppnå med sitt styrkort. Allt detta 
sammantaget gjorde att vi enklare kunde arbeta utifrån vad Backman 
(1998) karaktäriserar som det kvalitativa perspektivet. Vår uppfattning var 
att det kvalitativa perspektivet var det som mest skulle gynna vår 
undersökning. Detta eftersom vi med vår undersökning avser undersöka 
saker som intresse, förståelse och åsikter. Det har vi gjort genom att ställa 
raka frågor, men även genom att ställa följdfrågor kopplat till hur 
respondenterna svarade. 

 Figur 1 Det traditionella och det kvalitativa perspektivet, egen bearbetning, Backman, 1998, sid. 47  

Holme och Krohn-Solvang (1997) definierar en frågeställning som vi 
slutligen utgick ifrån vid vårt val av metod: 

Vill vi ha ett totalperspektiv eller en fullständig förståelse? 

Omvärld Omvärld 

Traditionella perspektivet

 

Kvalitativa perspektivet 

Individ Individ
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Då vi i vår undersökning mer söker en fullständig förståelse av en väl 
definierad frågeställning föll det sig till sist ganska naturligt att välja en 
kvalitativ undersökningsmetod.  

2.2.2 Fallstudie 
En kvalitativ studie utförs allt som oftast genom att det görs en fallstudie. 
Enligt Backman (1998) karaktäriseras en fallstudie av att:  

En fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, undersöker ett fenomen i sin 
realistiska miljö eller sin kontext  

 Backman, 1998 (sid. 49) 

En fallstudie innebär att undersökningen genomförs på en eller ett 
begränsat antal organisationer, individer eller vad som nu avses 
undersökas. Fallstudier används ofta när processer eller enstaka företeelser 
studeras och det finns stora möjligheter att verkligen gå på djupet med 
empirin. Det är vanligt att så mycket information som möjligt av olika 
karaktär samlas in för att ge en så tydlig bild som möjligt av det undersökta 
objektet. (Davidsson & Patel, 2003)  

Fallstudier används ofta som explorativa undersökningar i syfte att ge 
underlag för kommande deskriptiva eller hypotesprövande undersökningar. 
Explorativa undersökningar syftar till att finna kunskap inom ett område 
som inte är tillräckligt känt eller brister i tillgänglig kunskap. Syftet med 
explorativa undersökningar är ofta att inhämta så mycket information som 
möjligt inom ett visst problemområde. Dock förekommer numer även att 
fallstudier används vid rent deskriptiva undersökningar, undersökningar 
som syftar till att beskriva något. Beskrivningen kan gälla såväl sådant som 
ägt rum, existerar nu, bakgrunden till olika fenomen eller relationer mellan 
olika fenomen. Fallstudiens styrka ligger i dess möjlighet att generalisera 
en kontext till en annan, något som kallas för ekologisk validitet. Dess 
svaghet ligger däremot i möjligheten att generalisera till en större grupp, 
något som kallas för populationsvaliditet. (Patel & Tebelius, 1987; 
Normann, 1976)  

För oss tedde det sig ganska självklart att det bästa sättet att genomföra vår 
undersökning på var just genom att ha en fallstudielik ansats. Som tidigare 
nämnts, används fallstudier när enstaka processer eller företeelser studeras 
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inom en eller ett fåtal organisationer och då det finns förutsättningar att gå 
på djupet. Vi ansåg att dessa kriterier stämde väl in på hur vi hade tänkt 
genomföra vår studie och dess förutsättningar, eftersom vi avser studera 
operativa aktörers uppfattningar kring ett styrkort. För att möjliggöra denna 
typ av undersökning anser vi att en fallstudielik ansats, där möjlighet finns 
att gå in på djupet, krävs. Detta eftersom vi är av uppfattningen att en 
undersökning gällande tolkningar av ett styrkort kräver en djupgående form 
av undersökning där möjlighet ges till att diskutera och ställa följdfrågor. 
Därav anledningen till att vi valt att genomföra vår undersökning med en 
fallstudielik ansats.   

2.2.3 Induktiv, deduktiv eller abduktiv verklighets-/teoretisk ansats? 
Med verklighets/teoretisk ansats menas hur teorin relateras till verkligheten 
och vice versa. Normalt brukar tre olika begrepp användas i 
sammanhanget, deduktion, induktion och abduktion som är ett mellanting 
mellan de första två. Induktion och deduktion kan ses som två ytterligheter 
med flera mellanting däremellan. (Davidsson & Patel, 2003) 

Med ett deduktivt arbetssätt menas att ur en befintlig teori dra slutsatser om 
hur verkligheten ser ut. Frågeställningen är ofta i hypotesform och 
undersökningen är ofta av bevisande karaktär. En redan existerande teori 
ska provas och därefter förkastas eller bekräftas. Ett induktivt arbetssätt 
däremot kan sägas vara det deduktivas raka motsats. Utifrån verkligheten 
formas nya teorier och induktivt bedriven forskning kan därför beskrivas 
som upptäckande forskning. Det tredje sättet att relatera teori och 
verklighet, abduktiv forskning, formulerar teorier utifrån verkligheten som 
sedan testas på nya fall. (Davidsson & Patel, 2003)   

De tre ovan beskrivna sätten att relatera teori och verklighet förklaras bra 
av figur 2. (Davidsson & Patel, 2003) Vi har i vår undersökning haft 
ambitionen att utgå ifrån ett fallföretag och utifrån de erfarenheter vi får, ta 
fram en modell för ett styrkorts implementeringsprocess. Vi har med andra 
ord valt ett i huvudsak induktivt arbetssätt, där vi utifrån empiriska 
observationer tagit fram en modell som bygger vidare på befintlig kunskap 
om implementering. Anledningen till att vi valt ett mer induktivt arbetssätt 
är främst att det lämpar sig bäst för vår typ av undersökning och att det i 
litteraturen inte finns så mycket skrivet om hur en styrkortsimplementering 
kan utformas för att även engagera de operativa aktörerna och skapa 
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intresse. Att vi dessutom har haft i det närmaste fri tillgång till empirin i 
vårt fallföretag underlättar. Vi inser att det bästa hade varit att välja ett 
abduktivt arbetssätt för att även testa vår modell. Då vi hade begränsat med 
tid valde vi bort det abduktiva arbetssättet till förmån för ett mer induktivt. 

Figur 2 Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp, egen 
bearbetning, Davidsson & Patel, 2003, sid. 25   

2.2.4 Vår undersöknings etikett 
Med vår undersökning avser vi beskriva och göra en bedömning av 
operativa aktörers uppfattning kring ett av företagsledningen framtaget 
styrkort. Syftet med det är att få information om hur en effektiv 
implementering kan utformas. Därför anser vi att vår undersökning har en 
mestadels deskriptiv, och i viss mån explorativ, fallstudielik ansats. 
Deskriptiv i den meningen att vi avser beskriva operativa aktörers 
uppfattning kring ett styrkort. Explorativ i den meningen att vi gör en 
undersökning gällande operativa aktörers uppfattningar kring ett styrkort, 
något som det inte finns så mycket skrivet om och fallstudielik då vi avser 
undersöka de operativa aktörernas uppfattning på djupet vid vårt 
fallföretag.  

VERKLIGHET 
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Deduktion Induktion Abduktion 
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2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Förstudie 
Vårt arbete började med något som Holme och Solvang (1997) kallar för en 
förstudie. Denna bestod i att vi läste igenom relevant litteratur. Det var 
böcker inom områdena ekonomisk styrning i allmänhet och balanserade 
styrkort, implementeringsteori, undersökningsmetodik och i viss mån 
annan företagsekonomisk litteratur. Genom detta anser vi oss ha fått en bra 
teoretisk grund att stå på i vårt uppsatsarbete. Utöver det har vi även läst 
relevanta artiklar inom områdena implementering och balanserade styrkort. 
Artiklarna anser vi dels har gett oss en inblick i vad som är de senaste 
teorierna inom de bägge områdena, dels fungerat som referenser för de 
modeller vi har använt oss av. Vi har valt att lägga tyngdpunkten på böcker 
och kompletterat med artiklar. Detta eftersom vi anser att de böcker som vi 
har läst behandlar redan vedertagna teorier medan artiklarna ger en bild av 
den diskussion som ständigt pågår inom de bägge områdena 
implementering och balanserade styrkort. Även om tyngdpunkten legat på 
böcker så har vi givetvis tagit intryck av den diskussion som pågår i 
artiklarna. Genom artiklarna hölls vårt arbete uppdaterat med vad som 
händer på forskningsfronten inom våra intresseområden. 

Generellt kan även sägas att vi har haft svårt att hitta relevant litteratur. 
Anledningen till det är enkel, det finns inte mycket skrivet om 
styrkortsimplementering. Denna lucka i teorierna gällande 
styrkortsimplementering tycker vi visar att syftet med vår uppsats är 
relevant.  

2.3.2 Arbetet med Swedish Tissue 
Vår första kontakt med Swedish Tissue var ett möte där vi tillsammans 
med vår handledare, Swedish Tissues ekonomichef och dennes assistent 
gick igenom vilka förväntningar respektive parter hade på varandra. Vid 
mötet fick vi samtidigt en presentation av företaget och en visning av dess 
tillverkningsenhet. Vi berättade hur vi hade tänkt oss att lägga upp arbetet, 
vilket alla var tillfreds med. Swedish Tissues ekonomichef berättade att 
hela företaget, inklusive företagsledningen, skulle stå till vårt förfogande. 
Efter mötet fick vi även tillgång till operativa mått som företaget sedan 
tidigare använder sig av, indelade i ett styrkortsperspektiv. Då det inte 
fanns något riktigt styrkort inom Swedish Tissue vid denna tidpunkt, blev 
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vi tvungna att börja vårt arbete med att tillsammans med vår handledare 
och företagsledningen ta fram ett styrkort som fångade ledningens åsikter 
och uppfattningar. 

2.3.3 Fastställande av styrkort 
Efter det inledande mötet bokade vi in intervjuer med hela 
företagsledningen bestående av VD, ekonomichef, produktionschef, 
utvecklingschef, miljöchef och marknadschef. Syftet med dessa intervjuer 
var att först och främst ta fram en SWOT-analys för Swedish Tissue, men 
även att starta en tankeprocess hos ledningsgruppen kring företagets vision, 
strategiska mål och de faktorer som är kritiska för att nå dessa. Vi bokade 
in två timmar med respektive chef för att undvika tidsbrist. Genom 
intervjuerna med nyckelpersoner inom företaget tog vi fram en SWOT-
analys baserad på åsikterna hos de olika personerna inom ledningsgruppen. 
Noterbart är att marknadschefen tyvärr var sjuk vid tillfället för vår 
intervju. Tyvärr fanns det aldrig någon möjlighet att göra någon intervju 
med honom, vilket främst berodde på tidsbrist från vår sida, då det fanns en 
deadline då vår SWOT skulle vara klar. 

Utifrån den SWOT-analys vi tog fram genomfördes sen en workshop med 
vår handledare som ledare. Deltagare var ledningsgruppen, vilket denna 
gång inkluderade även marknadschefen medan miljöchefen saknades. Vår 
roll vid detta möte var främst att observera och anteckna. Anledningen till 
att vi i detta skede inte ville ha med någon av de operativa aktörerna var 
just att vi ville att det skulle vara ledningens styrkort. Vid workshopen fick 
var och en i ledningsgruppen, utifrån den SWOT-analys vi hade gjort och 
som alla fått ta del av, definiera fyra faktorer som de ansåg vara kritiska för 
att nå de strategiska mål som företaget satt upp inom respektive perspektiv. 
Förslagen sammanställdes och utifrån vad alla hade föreslagit genomfördes 
sedan en omröstning där varje person hade tre röster inom varje perspektiv. 
Rösterna kunde antingen fördelas på tre olika alternativ eller alla tre på ett 
om man så önskade. Tilläggas bör att det endast var personerna ur 
ledningsgruppen som tilläts rösta. Resultatet blev att tre till fyra kritiska 
framgångsfaktorer inom respektive perspektiv definierades. I och med det 
avslutades workshopen. 

Nästa steg för oss var att, tillsammans med ekonomichefen och dennes 
assistent, utifrån de kritiska framgångsfaktorerna fastställa det slutgiltiga 
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styrkortet. Efter viss finputsning, diskussion kring mål och mått, 
omformulering av strategiska mål med mera, ansågs styrkortet vara klart 
och vi bokade upp tider för intervju med den operativa personalen. 
Styrkortet som användes som intervjuunderlag återfinns i sin helhet i bilaga 
3. 

2.3.4 Utformning av intervjuunderlag 
Utifrån det styrkort som hade tagits fram av oss i samarbete med 
företagsledningen formulerades frågor att ställa till respondenterna. 
Frågorna var i huvudsak av två olika karaktärer. Den huvudsakliga delen av 
vår undersökning handlade om att undersöka de operativa aktörernas 
tolkning av styrkortet. Det föll sig därför naturligt att även den största delen 
av intervjuerna behandlade just tolkning och förståelse.  Vi ville därigenom 
få en uppfattning om huruvida respondenterna hade förstått ledningens 
styrkort och de mål och mått som användes, men även om de hade förstått 
företagets vision och affärsidé och innebörden av målstyrning. 
Anledningen till att vi ville ta med frågor angående vision, affärsidé och 
målstyrning var att ledningen i sitt styrkort, enligt oss, tagit det för givet att 
alla anställda skulle förstå innebörden av dessa tre begrepp. Den andra 
delen av frågorna handlade mer om hur styrkortet skulle synliggöras, hur 
engagemang ska kunna skapas bland de anställda och hur man bör gå 
tillväga för att skapa ett intresse för styrkortet. Frågorna hade karaktären av 
diskussionsunderlag. Samtliga frågor återfinns i bilaga 2. 

Vi var, som tidigare nämnts, väldigt noggranna med reliabiliteten och 
validiteten i frågorna när vi tog fram dem. Vi försökte även vara noggranna 
med att frågorna inte skulle ha en ledande karaktär. Att vara så neutrala 
som möjligt gentemot respondenten var något vi fäste väldigt stor vikt vid 
för att därigenom försöka maximera objektiviteten i vår undersökning. Vi 
ansåg, i likhet med Ejvegård (1997), att det därför skulle vara bäst med 
raka frågor. Därigenom trodde vi att vi i största möjliga utsträckning skulle 
kunna undvika att lägga några värderingar i frågorna. I de fall vi känt oss 
tvungna att be respondenterna exemplifiera deras åsikter har naturligtvis 
våra egna åsikter och uppfattningar spelat in vid tolkningen av deras svar.  

2.3.5 Respondenturval 
Valet av respondenter överläts till Swedish Tissue. Vi gav dem direktiv om 
att urvalet väl skulle motsvara strukturen på de anställda. Detta kan klassas 
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som ett bedömningsurval vilket, enligt Lekvall och Wahlbin (1993), 
innebär att respondenter väljs ut efter vissa kriterier som anses vara 
intressanta för undersökningen. Swedish Tissue ordnade nio respondenter 
ifrån produktionen och elva ifrån de administrativa avdelningarna åt oss. Vi 
är väl medvetna om att detta kanske inte är det bästa sättet att göra detta 
urval, då Swedish Tissue har en viss uppfattning om vad som är ett 
representativt urval och vi kanske har en annan. Anledningen till att vi ändå 
valde att göra på detta sätt var att vi ansåg att företaget självt borde ha bäst 
bild av vad som är ett representativt urval. Detta tillvägagångssätt blir inte 
perfekt. Det är, enligt oss, till viss del subjektivt men vi anser att det är så 
bra det kan göras.  

Vi har genomfört tjugo intervjuer med operativa aktörer, vilket motsvarar 
cirka en sjundedel av de operativa aktörerna. Utöver det har vi intervjuat 
fem personer, av sex, ifrån i ledningsgruppen. Genom att ha intervjuat en 
sjundedel av de operativa aktörerna hoppas och tror vi att vi har uppnått ett 
resultat som är representativt för hela företaget.   

2.3.6 Intervjuer 
Då vi på förhand hade ett givet fallföretag, var inhämtningen av empirin 
inte något problem. Eftersom vi valt en kvalitativ studie såg vi det heller 
inte som något problem att komma fram till hur våra intervjuer skulle se ut. 
Vi ville föra en diskussion kring företagets vision, strategi, kritiska 
framgångsfaktorer, nyckeltal och mått med anställda i operativa positioner. 
Vi var mycket väl medvetna om att respondenturvalet var väldigt viktigt för 
studiens resultat. Vi bad därför företaget själva att utse vilka anställda som 
de ansåg att vi skulle kunna få en givande diskussion med. (Se vår 
diskussion om objektiviteten i urvalet ovan) Vi ville på det sättet försäkra 
oss om att vi skulle få tillgång till tillförlitliga källor. Något som hade varit 
mycket svårare om vi själva skulle ha valt ut respondenter.  I det här fallet 
är det viktigt att man skiljer på respondentintervju och informantintervju. 
Med respondent menas någon som är insatt i den företeelse som studeras 
medan en informant endast observerat samma företeelse (Holme & Krohn-
Solvang, 1997). Det stod tidigt klart för oss att det var respondentintervjuer 
vi ville genomföra. Vi ansåg att det var det enda sättet att genomföra vår 
undersökning på.  
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Med de ovan beskrivna frågorna som underlag genomfördes sedan 
intervjuer med personalen. Först intervjuades de anställda inom produktion. 
De var, som vi angivit ovan, nio till antalet och respondenterna från de 
administrativa avdelningarna var elva stycken. Anledningen till att vi 
började med att intervjua de anställda inom produktion före de anställda 
inom administrativ verksamhet är en ren slump snarare än något planerat. 
Vi fick helt enkelt hålla till godo med de intervjutider vi fick oss tilldelade 
av Swedish Tissue. Detta tror vi inte har haft någon inverkan på 
reliabiliteten och validiteten i våra intervjuer. Tilläggas bör att vi på 
förhand inte heller hade några önskemål om vilken grupp av respondenter 
vi skulle börja intervjua. Respondenterna fick ungefär en vecka innan 
intervjuerna, styrkortet via mejl tillsammans med viss information om vad 
det var för något. Vår förhoppning med detta förfarande var att 
respondenterna skulle titta på styrkortet och komma väl förberedda till vår 
intervju. Intervjuerna genomfördes genom att vi i enrum samtalade med 
respondenten kring de av oss på förhand uppställda frågorna. Den för 
intervjuerna på förhand utsatta tiden var 30 minuter per intervju. 30 
minuter visade sig vara ett bra snitt på den tid det tog för en intervju. Vi 
upplevde det dock som lite för kort tid då vissa respondenter hade en del 
intressanta idéer att diskutera vilket gjorde att det drog ut på tiden och 
skapade förseningar i vårt pressade schema. Något som var lite synd då en 
stressad forskare kan ha inverkan på respondenten och störa resultatet 
(Ejvegård, 1997). Vi försökte dock att vara lugna, även om vi kände att 
klockan drog iväg. 

Då huvudsyftet med vår uppsats är att skönja generella tendenser hos 
respondenterna, snarare än att ta reda på svarsfrekvenser, så har vi valt att 
ange det ungefärliga antalet som har svarat i en viss riktning. Det skulle för 
övrigt vara omöjligt att återge en korrekt svarsfrekvens på ett vetenskapligt 
sätt, då flera svar liknar varandra och pekar i samma riktning men inte 
nödvändigtvis är exakt lika. Vi har därför valt att använda oss av ord som; 
flera av respondenterna, när tre eller fler har svarat på ett visst sätt; en 
majoritet eller en vanlig åsikt var, när fler än hälften angett ett visst svar 
och slutligen har vi skrivit nästan alla när vi har menat 15-20 stycken. På 
motsvarande sätt har vi använt oss av uttrycket väldigt få när vi menar fem 
respondenter eller färre. På detta sätt anser vi att det går att skönja de 
generella tendenser som vi avsett finna. 
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Efter att intervjuerna var genomförda startade vårt arbete med att renskriva, 
tolka och analysera resultaten. Vi har valt att sammanställa dessa i en 
sammanhängande text för att läsaren ska få ett bra flyt i läsandet. Resultatet 
av intervjuerna har vi analyserat och sammanställt i kapitel 6 om 
Implementering av styrkort. Utifrån vad vi har kommit fram till i analysen 
har vi sedan dragit slutsatser kopplat till de undersökningsfrågor vi avsåg 
försöka besvara. Slutsatserna har dels karaktären av att vara allmängiltiga 
och generaliserbara, dels är det rekommendationer till Swedish Tissue. 
Utifrån våra slutsatser har vi tagit fram ett förslag till 
implementeringsprocess för balanserade styrkort i företag av Swedish 
Tissues typ. Figur 3 nedan, visar en kort sammanställning av de intervjuer 
som genomförts. En mer detaljerad sammanställning av alla respondenter 
och frågeformuläret återfinns i bilaga 1. 

7/430 min11Administration

6/430 min9Produktion

8-9/390 min5Företagsledning

DatumUngefärlig intervjutidAntal genomförda intervjuerIntervjuad kategori

7/430 min11Administration

6/430 min9Produktion

8-9/390 min5Företagsledning

DatumUngefärlig intervjutidAntal genomförda intervjuerIntervjuad kategori

 

Figur 3 Sammanfattande modell av de intervjuer vi har genomfört 

2.3.7 Illustration av vårt tillvägagångssätt 
I figur 4 nedan illustrerar Backman (1998) den kvalitativa 
forskningsprocessen. Vi tycker att det är en bra illustration även av vårt 
tillvägagångssätt. Den visar hur vi har tagit oss från våra frågeställningar, 
genom litteraturstudien till Swedish Tissue och de problem och frågor som 
fanns där och sedan vidare till de intervjuer som vi genomförde, 
analyserade och tolkade. Efter det skrev vi den rapport som du just nu läser, 
vilken delvis har resulterat i nya frågor. Dessa frågor är det däremot upp till 
någon annan än oss att besvara om intresse finns, kanske i en ny uppsats?  
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Figur 4 Den kvalitativa forskningsrapporten, egen bearbetning, Backman, 1998, sid. 50  

2.4 Trovärdighet/metodkritik 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet avses tillförlitligheten hos det måttinstrument som används 
i undersökningen. Som exempel kan ges ett måttband som är töjbart så att 
en centimeter på måttbandet är olika lång vid olika mätningar. Måttbandet 
är då inte tillförlitligt och reliabiliteten är låg. (Ejvegård, 1997)   

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten

 

Ejvegård, 1997 (sid. 67) 

Med validitet menas huruvida måttinstrumentet mäter det som det är avsett 
att mäta. En respondent kan exempelvis ge ett helt korrekt och reliabelt 
svar på en fråga om exempelvis återköpsbenägenhet. Det är inte säkert att 
frågan för den skull mäter hur nöjd respondenten ifråga är som kund. Det 
behöver med andra ord inte nödvändigtvis föreligga ett kausalt samband 
mellan kundnöjdhet och återköpsbenägenhet. Frågan är reliabel, den visar 
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om respondenten kan tänka sig att komma tillbaka. Den ger däremot inget 
egentligt svar på om kunden är nöjd. Frågan har med andra ord, låg 
validitet inom det den avser undersöka om avsikten är att undersöka 
kundnöjdhet. (Ejvegård, 1997) 

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser 
mäta  

Ejvegård, 1997 (sid. 69) 

Validitet, reliabilitet och objektivitet är något som vi har varit väldigt noga 
med att ta i beaktande vid utformningen av vår intervjumodell. Varje fråga 
har bedömts både utifrån ett validitets- och reliabilitetsperspektiv och 
utifrån ett objektivitetsperspektiv. Detta för att i så stor utsträckning som 
möjligt säkerställa precisionen i vår undersökning. Sättet vi gjort detta på i 
vår undersökning var att även be respondenterna förklara och exemplifiera 
sina svar. Det för att skaffa oss en bredare bild av deras uppfattningar i 
syfte att öka reliabiliteten och validiteten. Objektiviteten har vi försökt 
tillgodose genom att vara neutrala gentemot respondenterna och korrekt 
återge de svar vi erhållit. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare och utöver det togs 
anteckningar av oss båda två. Vi har även under och efter intervjuerna ställt 
följdfrågor till respondenterna för att reda ut eventuella oklarheter. Vi har 
under hela arbetets gång haft en levande dialog med vår kontaktperson på 
Swedish Tissue som läst igenom och godkänt det vi skrivit. Varje nytt 
utkast har gjorts tillgängligt för Swedish Tissue, så också den färdiga 
uppsatsen. Detta så att alla kan ta del av den på ett enkelt sätt. Vi har även, 
när vi närmade oss tryckning, suttit tillsammans med vår kontaktperson och 
gått igenom varje avsnitt i vår uppsats som handlar om Swedish Tissue. Vi 
anser oss därigenom ha säkerställt att vår empiri är korrekt.   

Vi har strävat efter att ha ett snävt syfte och våga sätta punkt. Detta för att 
inte riskera att vi går vilse i empirin och aldrig sluta analysera denna, 
utan tillåta oss själva att sätta punkt och komma till en slutsats någon gång. 
Även om vi har haft den ovan beskrivna strävan i vårt arbete så har vi 
försökt att för den skull inte försaka det som är relevant. Vi har försökt 
hålla en bra balans mellan det som vi ansett som relevant och det som vi 
ansett varit överflödig information. Vi anser att vi har lyckats ganska väl 
med detta. Vad som är relevant och vad som är överflödigt, är också 
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någonting väldigt subjektivt. Vi återkommer alltså om igen till 
diskussionen om objektivitet och subjektivitet i en undersökning. Vi anser 
det stå utom alla tvivel att vi har en viss grad av subjektivitet i vår 
undersökning och det är inget som vi avser försöka dölja. Vi är medvetna 
om det och har, även om vi har försökt undvika det, garanterat ändå 
påverkats av våra fördomar, teorier och värderingar. Ett exempel på det är 
att vi är starkt övertygade om att bonus och bonusliknande incitament har 
stor inverkan på de anställda. Kanske har detta påverkat oss i vår 
formulering av frågorna kring dagens bonussystem? Vi anser därför att vi 
kan konstatera att vi är i viss mån subjektiva. För att ändå åstadkomma ett 
relevant resultat med hög reliabilitet och validitet har vi hela tiden strävat 
efter att inte ha några förutfattade meningar, vara opartiska och noggranna i 
vårt arbete. 

Vidare kan diskuteras huruvida det är objektivt att involvera vår handledare 
i arbetet. Vi anser dock att det är försvarbart då vi endast involverat honom 
i processen med att hjälpa Swedish Tissue att ta fram ledningens styrkort 
för att detta skulle göras på ett riktigt sätt. Framtagningen av ett styrkort är 
på inget sätt syftet med vår uppsats, utan endast något som ligger till grund 
för vår undersökning. Ledningens styrkort är inte heller något som vi tar 
ställning till eller värderar i vår undersökning. Styrkortet består av 
ledningens åsikter och uppfattningar om företagets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 

2.4.2 Källkritik 
De litteraturkällor vi använt oss av är endast av sådan art som vi har ansett 
vara ytterst trovärdiga. Vi har endast använt böcker av, som vi upplever 
det, väletablerade forskare och författare. De artiklar vi har använt oss av 
har varit publicerade i välrenommerade tidningar. Varje källa har 
analyserats utifrån ett objektivitetsperspektiv. Är författaren neutral och 
objektiv i förhållande till det han eller hon beskriver? Vi anser oss därför ha 
säkerställt att källorna är pålitliga och gott och väl kvalificerade att bygga 
en magisteruppsats runt.  

Vi har valt att använda oss av Olve samt Kaplan och Norton som 
huvudsakliga källor för de delar i vår referensram som handlar om 
balanserade styrkort. Anledningen till att vi har valt dessa författare är att 
Kaplan och Norton betraktas som uppfinnare av det balanserade styrkortet 
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och har uppnått något av gurustatus inom området. Olve kan sägas vara 
deras svenska motsvarighet. Även Olve har skrivit ett flertal böcker som 
har spridits internationellt och han är högt ansedd inom allt som har med 
balanserade styrkort att göra. (Olve et al, 1999) 

Något som vi har slagits av under vår förstudie är hur positivt inställd all 
litteratur är till det balanserade styrkortet. Vi har trots idogt letande inte 
lyckats hitta någon vass kritik mot styrkortet som sådant. Det vi har funnit 
har mest varit varningar om vad som kan hända om styrkortet konstrueras 
eller används på fel sätt.   

Den styrningslitteratur vi använt oss av är sådan som vi kommit i kontakt 
med i vår undervisning. Det är litteratur som vi själva tycker har varit bra 
och som rimligtvis borde vara av gott anseende eftersom den används som 
litteratur i kurser på universitetet. 

Vi utgår även från att respondenterna har varit ärliga när de har svarat på 
våra frågor. Vi hoppas och tror att ingen av dem har försökt vilseleda oss 
med sina svar. Det enda orosmoln vi känner kring respondentintervjuerna 
är utifall de svarade på en fråga utan att egentligen ha förstått frågan. Det 
har vi, som tidigare nämnts, försökt undvika genom att formulera frågor 
med hög validitet. 

2.4.3 Generaliserbarhet 
Som tidigare nämnts, karaktäriseras kvalitativa studier med fallstudieansats 
ofta av frågan i vilket grad resultaten från dessa undersökningar är 
generaliserbara till en större population. Eftersom det ofta bara är ett eller 
ett fåtal objekt som studerats på djupet i fallstudier kan det bli svårt att dra 
slutsatser om en hel population mot bakgrund av vad som framkommit i 
dem. 

Generaliserbarheten på de resultat som erhålls vid en fallstudie beror 
mycket på hur urvalet har gjorts. Då det i många fall är i det närmaste 
omöjligt att göra en totalundersökning av en hel population måste det göras 
ett urval. Detta urval skall i största möjliga utsträckning motsvara 
populationen som helhet. (Davidsson & Patel, 2003) Vi har i vår 
undersökning två olika urval, dels val av fallföretag, dels val av 
respondenter inom vårt fallföretag. Valet av fallföretag kunde vi inte 
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påverka så mycket då det redan var ordnat genom vår handledare och 
Ekonomiska Institutionens samarbetsprojekt med näringslivet, Pegasus. Att 
vi själva inte valt fallföretag utgör enligt oss inget problem, utan vi anser 
att de resultat som erhållits kan sägas gälla för de flesta svenska företag 
som likt Swedish Tissue är verksamma inom processindustrin. Vi anser 
med andra ord att Swedish Tissue är representativt för den populationen.  

Det är även viktigt att ha i minne att vår studie bara är en exemplifiering av 
operativa aktörers intresse och åsikter kring ett styrkort under vissa givna 
förutsättningar. Vi är dock av uppfattningen att de resultat vi har kommit 
fram till i vår undersökning kan vara generaliserbara på såväl företag i 
processindustrin som andra företag som inte skiljer sig alltför mycket från 
Swedish Tissue. Detta eftersom det vi ville komma fram till i vår 
undersökning var att skönja vissa generella tendenser gällande hur 
intressant och begripligt ett styrkort är samt hur det kan göras begripligt 
och intressant. Tendenser som rimligtvis även borde kunna skönjas bland 
andra företags operativa aktörer, givet att företagen inte skiljer sig allt för 
mycket åt från Swedish Tissue.  
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3 Balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet är ett relativt nytt styrverktyg. Nedan redogörs 
för dess bakgrund, vad det är, dess användningsområden och dess fyra 
perspektiv. Kapitlet börjar dock med en kort introduktion till ekonomisk 
styrning. Därigenom vill vi ge förståelse för hur ekonomisk styrning 
fungerar och hur det balanserade styrkortet kommer in i bilden.  

3.1 Ekonomisk styrning 
Merchant och Van der Stede (2003) beskriver kortfattat styrning som den 
systematiska process där chefer organiserar, fördelar resurser och påverkar 
de anställda i syfte att implementera organisationens strategi. I Simons 
(1994) beskrivs styrningen som de formella informationsbaserade rutiner 
och tillvägagångssätt som chefer använder för att bevara eller förändra 
aktivitetsmönster i en organisation.  

Till viss del handlar styrning, enligt Merchant och Van der Stede (2003), 
om att ställa sig frågan om de anställda beter sig som de ska. En fråga som 
kan delas upp i tre separata frågor. Förstår de anställda vad som förväntas 
av dem? Har de motivation och drivkraft att arbeta hårt för att göra vad 
som förväntas av dem? Har de förutsättningarna som krävs för att kunna 
utföra ett bra jobb? Ovan ställda frågor leder in på de problemområden som 
den ekonomiska styrningen har att lösa. Brist på kunskap i organisationen 
om vad och hur saker ska göras, motivationsproblem och brist på 
förutsättningar att kunna utföra ett bra jobb. För att möjliggöra och påverka 
de anställda att arbeta mot organisationens uppsatta mål finns olika 
styrsystem att tillgå. Systemen tillämpas ofta tillsammans i kombinationer. 
En beskrivning av dem följer nedan. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

Social styrning 
Social styrning handlar om att ta tillvara den anställdes naturliga inställning 
att styra och motivera sig själv. Detta kan göras genom att välja ut och 
anställa rätt person för tjänsten, utbilda och ge personen resurser och 
utforma arbetsuppgiften på ett bra sätt. I social styrning ingår även att 
utforma en kultur som uppmuntrar till ett beteende i linje med vad 
organisationen önskar. En kultur som ser till att de anställda styr sig själva 
och varandra genom att sätta grupptryck på individer att inte avvika från 
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gruppens normer och värderingar. Kultur skapas bland annat genom 
uttalade mål och motton, gruppbaserade belöningar, fysiska och sociala 
arrangemang, samt att företagsledningen föregår med gott exempel. 
(Merchant & Van der Stede, 2003) 

Direktstyrning 
Direktstyrning handlar om att säkerställa de handlingar som ska utföras och 
inte utföras samt ge direktiv om hur de ska utföras. (Merchant & Van der 
Stede, 2003) 

Målstyrning 
Målstyrning handlar om pay for performance det vill säga att de anställda 
utvärderas och belönas efter bra resultat och straffas för dåliga. 
Utvärderingen sker mer efter resultatet i förhållande till uppsatt mål och 
mindre efter hur det uppnåtts. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

Att implementera målstyrning innefattar enligt Merchant och Van der Stede 
(2003) följande fyra steg; definiera prestationsdimensioner, mäta 
prestationerna i dessa dimensioner, bestämma prestationsmål samt 
resultera i belöning eller straff. För att målstyrningen ska fungera effektivt 
rekommenderar de att de som ska utvärderas har vetskap om vilka resultat 
som är önskade samt att de har möjlighet att påverka det som mäts i relativt 
hög grad. Mätningen bör även kunna ske med precision, objektivt och inom 
rimlig tid. Detta för att motivationen hos den som ska utvärderas inte ska 
gå förlorad på grund av att feedbacken kommer för sent. Snabb feedback 
stimulerar kreativitet och ger press att vara vaken och prestera. En annan 
fördel med snabb feedback är att åtgärder för att lösa problem kan sättas in 
i ett tidigt skede. Viktigt är även att förståelse finns, dels för vad man är 
ansvarig för, dels för hur resultatet kan påverkas. (Merchant & Van der 
Stede, 2003) 

Informationsbaserade styrsystem 
De informationsbaserade styrsystem Simons (1994) beskriver, är belief 
systems, boundary systems, diagnostic control systems och interactive 
control systems. Nedan följer en redogörelse för respektive styrsystems 
innebörd och syfte.  

Belief systems handlar om att tydliggöra och kommunicera delade 
ledmotton som värderingar, målsättningar och visioner. Detta i syfte att 
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vägleda och stimulera ett möjlighetstänkande beteende. Boundary systems 
kan ses som uttalade formella regler om vad som inte får göras. Det kan till 
exempel vara klara regler för affärsmetoder, strategiska planeringssystem 
och budgetsystem. Syftet med boundary systems är att se till att onödiga 
risker undviks och möjliggöra kreativitet inom vissa gränser. Diagnostic 
control systems är olika former av feedbacksystem. De behövs för att 
övervaka prestationer och jämföra dem mot standards eller uppsatta mål. 
Deras syfte är att generera information och motivation för att se till att 
viktiga strategier och mål för organisationen uppnås. Interactive control 
systems handlar om att en överordnad personligen involverar sig i en 
diskussion med en underordnad kring olika aktiviteter som denne varit 
involverad i. Detta i syfte att bevaka strategiska osäkerheter och genom en 
diskussion frambringa ett lärande. Simons (1994) menar att alla styrsystem 
kan göras interaktiva. Det kan göras genom att till exempel delta i 
personliga möten med de underordnande och genom att kontinuerligt 
ifrågasätta och debattera data, antaganden samt aktivitetsplaner. (Simons, 
1994) 

Målsättning 
Mål stimulerar handlingskraft och ger motivation. Tillämpas målstyrning är 
det viktigt att finna en lämplig nivå på målsättningen. Anledningen till det 
är att alltför lätta målsättningar kan leda till att strävan och motivationen 
blir lägre än den borde. Samtidigt kan för svåra målsättningar få de 
anställda att ge upp i sin strävan att nå målet. Ett sätt att hitta lämplig nivå 
på målsättningar kan vara att tillämpa så kallad bottom-up vilket innebär att 
processen med målsättning inkluderar såväl högre chef som de som ska 
utvärderas. En fördel med bottom-up-process är att möjlighet ges till 
informationsdelning mellan de högre cheferna och de operativa aktörerna 
gällande prioriteringar och begränsningar och den operationella potential 
som finns. Denna process har fördelen att den skapar motivation då det 
sporrar att uppfylla mål som man själv varit med att sätta upp. En 
ytterligare fördel är att målet förklaras, vilket gör att de som ska utvärderas 
i ett tidigt skede kan börja tänka i banor om hur de bäst kan uppnå målen. 
Tänkande stimulerar lärande vilket kan leda till förbättringar och 
innovationer. Motsatsen är att tillämpa top-down, det vill säga att 
målsättningen sätts direkt av överordnad chef. Det är effektivt under 
förutsättning att överordnad chef har tillräckliga kunskaper om den 
operativa verksamheten för att kunna sätta lagom utmanande mål. Om 
överordnad chef besitter denna kunskap, samtidigt som påtaglig risk finns 
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för att de underordnade är för försiktiga, alternativt för optimistiska, kan 
top-down vara att föredra. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

Belöningar och straff 
Belöningar och straff motiverar i den mening, att de kan få de anställda att 
anstränga sig att nå målet eller till och med överträffa uppsatta mål 
beroende på hur belöningssystemet utformas. Belöningar har även den 
fördelen att de attraherar kvalitativa personer att dels stanna i företaget, 
dels att söka sig till företaget. En belöning ska uppfylla vissa kriterier för 
att motivera. Den ska vara något som värderas högt av den anställde, ha 
inverkan och inte delas ut alltför långt i efterhand. Straff kan vara både 
utebliven belöning och något annat som exempelvis en offentlig 
förödmjukelse av något slag. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

3.2 Det balanserade styrkortets bakgrund 
De första tankarna kring ett balanserat styrkort presenterades i Harvard 
Business Review 1992 av de bägge amerikanerna Kaplan och Norton och 
det är deras grundidé som de flesta av dagens balanserade styrkort bygger 
på (Olve et al, 1997). Det är även Kaplan och Nortons modell som vi har 
valt att basera vår uppsats på. Anledningen till att de bägge presenterade en 
ny modell för företagsstyrning var att de ansåg att de underlag som vid 
tidpunkten användes för företagsstyrning var utformade i en gammal 
företagsvärld och således föråldrade. De styrningssystem som användes 
fokuserade mest på finansiella styrtal. Informationssamhället krävde en helt 
annan flexibilitet och mångsidighet av företagen än vad som tidigare hade 
varit fallet (Kaplan & Norton, 1999). 

Att enbart styra med finansiella styrtal ökar, enligt Kaplan och Norton 
(1999), även risken för kortsiktighet. Företagen kan frestas att maximera 
sina vinster på kort sikt och bortse från de aktiviteter och investeringar som 
skapar värde på längre sikt. Merrick (2002) skriver att långsiktighet är ett 
krav för dagens företag. Han hävdar att ett företag som inte har en 
långsiktig syn på sin verksamhet verkar i onödan. 

Ett annat problem som fanns, och ännu finns, inom företagsstyrning är att 
det kan upplevas som att det finns en klyfta mellan det dagliga arbetet och 
affärsidén (Kaplan & Norton, 1999). Nya strategier tas fram för att 
åstadkomma konkurrensfördelar, men i det dagliga arbetet fortsätter 



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

28 

ledningen ändå att styra och utvärdera, grundat på samma kortsiktiga 
finansiella indikatorer som man alltid har gjort (Kaplan & Norton, 1993). 
Det balanserade styrkortet kan då fungera som en länk mellan den dagliga 
verksamhetsstyrningen i arbetet å ena sidan, och företagets vision, affärsidé 
och strategi å andra sidan.  Det görs genom att se företaget ur, vanligtvis, 
fyra viktiga perspektiv som var och ett innehåller ett fåtal kritiska nyckeltal 
som definierats som viktiga för att genomföra företagets strategi. (Olve et 
al, 1997)  

Ett ytterligare problem som har uppmärksammats i samband med argument 
för balanserade styrkort är det faktum, att företagens redovisning går i 
cykler om ett år medan de strategiska målen ligger på tre till fem års sikt. 
Ett sätt att angripa detta problem är just genom ett balanserat styrkort, där 
de långsiktiga målen balanseras gentemot mål av mer kortsiktig karaktär. 
Därigenom kan suboptimering och målinkongruens undvikas i större 
utsträckning än utan ett balanserat styrkort. (Holmström, 2004)     

Kaplan och Norton (1993) ansåg att effektiv mätning och uppföljning av 
prestationer och processer i organisationen var en förutsättning för en bra 
verksamhetsstyrning. Som en lösning på det problemet presenterade de sina 
idéer om det balanserade styrkortet (Kaplan & Norton, 1993). Ett 
balanserat styrkort skulle ge kortsiktig resultatpress, men ändå reducera 
risken för kortsiktighet. Det kopplar utfallsmått på alla nivåer i 
organisationen till organisationens övergripande mål, strategier och vision. 
(Merchant & Van der Stede 2003) Ett balanserat styrkort är tänkt att 
fungera som en plattform för ett företags succé idag och i framtiden. 
(Kaplan & Norton, 1993) Kortfattat skulle kunna sägas att ett balanserat 
styrkort dels balanserar mål på kort och lång sikt, dels finansiella mål och 
icke finansiella mål (Kaplan & Norton, 1999).  

Styrkortet är även ett verktyg för kommunikation och kan användas i 
diskussioner rörande alla typer av aktiviteter. Det som karaktäriserar ett 
styrkort är att det ger en väldigt förenklad bild av verksamheten och dess 
strategi. Ett styrkort dokumenterar en strategisk logik genom att framhäva 
orsak-verkan-relationer mellan den löpande verksamheten och långsiktig 
framgång. På detta sätt tolkar styrkortet strategin i termer som är 
meningsfulla för en organisations medarbetare. Ett av styrkortets syften är 
att ändra beteende genom kommunikation i syfte att realisera företagets 
fastlagda strategi. Med ett styrkort kan strategiska intentioner 
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kommuniceras så att chefer och medarbetare förstår innebörden av 
organisationens strategier. (Olve et al, 1997; Kaplan & Norton, 1993) 

Genom att använda sig av ett styrkort där styrtalen har ett inbördes 
samband och uttrycker ett antal breda strategiska teman undviks även, 
enligt Kaplan och Norton (1999), att olika mått blir isolerade, 
osammanhängande och rent av motstridiga. På detta sätt kan styrkortet 
synliggöra hur organisationens olika mål är sammanlänkade. Det kan även 
ge en förklaring till hur medarbetarnas olika arbete bidrar till en 
övergripande måluppfyllelse. Styrkortet kan också bidra till att skapa 
dialog och lärande gällande företagets strategi och målsättningar (Olve et 
al, 1999). Andra fördelar som kan uppnås genom att använda sig av ett 
styrkort är att det kan öka de anställdas förståelse för verksamheten, göra 
dem mer öppna för förändringar, motiverade och inställda på att med kraft 
implementera en strategi (Olve et al, 2003).  

Ett balanserat styrkort hjälper, sammanfattningsvis, enligt Kaplan och 
Norton (1999) till med att inom en organisation: 

Förtydliga och skapa enhet kring en strategi 
Föra ut en strategi i hela organisationen 
Harmonisera avdelningars och individers mål 
Koppla strategiska målsättningar till långsiktiga mål och årsbudgetar 
Identifiera och harmonisera strategiska initiativ 
Utföra periodiska och systematiska strategiska analyser 
Hämta feedback för att öka kunskapen om och förbättra strategin  

3.3 Vad är ett Balanserat styrkort? 
Ett balanserat styrkort är ett styrverktyg och utgår alltid ifrån företagets 
vision. Ett företags vision är något som företaget strävar mot på lång, 
kanske till och med oändlig, sikt. Visionen i sig fungerar som motivation 
om ett framtida önskvärda läge. Ett läge som i sig kanske är ouppnåeligt, 
men ändå något som motiverar organisationen och dess medlemmar att 
arbeta mot ett gemensamt framtida mål. (Olve et al, 1999) Visionen ska ge 
svar på frågan varför företaget finns till. Visionen bör vara klar för varje 
individ inom organisationen för att alla ska förstå vad man arbetar för och 
mot. (Holmström, 2004) 
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Hur företaget avser att utvecklas i förhållande till sin vision förklaras i 
affärsidén. Den förklarar och klargör vad som skiljer företaget åt från andra 
företag eller vad företaget ska tjäna pengar på. Hur affärsidén ska 
genomföras förklaras genom företagets strategier. Ett försök till definition 
av strategi är att det är den koppling mellan företagets övergripande vision 
och de operativa planerna som används för att styra den dagliga 
verksamheten. Kärnan i strategiformuleringsprocessen är frågan om hur 
företaget kan skaffa sig konkurrensfördelar i förhållande till sina 
konkurrenter. Strategi, vision och affärsidé brukar tillsammans, med en del 
annat, sammanfattas i något som kallas för en affärsplan. (Ax et al, 2001; 
Olve et al, 1999) Figur 5 nedan illustrerar sambandet mellan vision, 
affärsidé, strategi, affärsplan och den ekonomistyrning som beskrivits 
tidigare i detta kapitel.   

Figur 5 Samband mellan vision, affärsidé, strategi, affärsplan och ekonomistyrning, egen 
bearbetning, Ax et al, 2001 (sid. 61) 

Det balanserade styrkortet kan ses som en förenklad affärsplan. Via 
styrkortet ska det gå att se igenom till företagets strategi och vision. 
Visionen skall brytas ned på, i huvudsak, fyra olika perspektiv. Dessa 
perspektiv är; finansiellt/ägarperspektiv, kundperspektiv, processperspektiv 
samt utvecklings- och lärandeperspektiv. De fyra perspektiven 
kompletteras ibland med ytterligare något. Exempel på kompletterande 
perspektiv kan vara omvärldsperspektiv, medarbetareperspektiv. (Kaplan & 
Norton 1993; Pässler & Rösler, 2002) En utförligare beskrivning av 
respektive perspektiv ges nedan.  

VISION 

AFFÄRSIDE 

STRATEGI 

AFFÄRSPLAN 

EKONOMISTYRNING 



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

31 

Inom perspektiven bryts sedan visionen ned på strategiska mål för vart och 
ett av perspektiven. De strategiska målen ska vara av sådan art att de på tre 
till fem års sikt förändrar företaget, förutsatt att de uppfylls. Inom 
respektive perspektiv finns då egna strategiska mål att jobba emot. De 
strategiska målen bryts sedan ned på kritiska framgångsfaktorer. Kritiska 
framgångsfaktorer är faktorer som av företagsledningen, eller annan väl 
insatt person, ses som kritiska för att företaget ska uppnå sina strategiska 
målsättningar. De kritiska framgångsfaktorerna bryts i sin tur ner på 
nyckeltal och mått som anses fånga de kritiska framgångsfaktorerna. 
Nyckeltalen bör inte vara fler än 4-5 stycken per perspektiv. Genom att 
plocka fram ett begränsat antal nyckelmått att fokusera på, skapas 
strategiskt fokus i organisationen och erfarenheter visar att det som mäts 
och fokuseras på blir gjort. (Kaplan & Norton, 1993) 

What you measure is what you get

 

Kaplan & Norton, Harvard Business Review, Jan/Feb92, (sid. 71) 

Den sista och mest operationella delen i ett balanserat styrkort är 
handlingsplanerna. Det beskriver de konkreta handlingar och åtgärder som 
krävs för att uppnå de strategiska målen. (Olve et al, 1997)  

Ett balanserat styrkort kan, som vi skrivit ovan, sägas vara en förenklad 
affärsplan och en operationalisering av strategiska mål. Det underlättar för 
ett företag att uppnå sin vision. Erfarenheter har även visat att ett balanserat 
styrkort är mest effektivt när det används till att driva en 
förändringsprocess inom organisationen (Kaplan & Norton, 1993). Figur 6, 
nedan, ger en beskrivning av ett utseende på ett balanserat styrkort. 
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Figur 6 Övergripande figur om hur ett styrkort byggs upp, egen bearbetning, Olve et al, 1999 (sid. 45) 

Ett balanserat styrkort ska ta hänsyn till en rad orsak-verkan-samband inom 
verksamheten. Strategin kan sägas vara en samling av hypoteser om orsak 
och verkan. Dessa orsak-verkan-samband förekommer på två ledder i 
styrkortet. Dels förekommer det ett vertikalt samband från mål och mått via 
kritiska framgångsfaktorer till de strategiska målen, dels horisontellt mellan 
de olika perspektiven. I den horisontella kedjan av orsak-verkan-samband 
ligger utvecklings- och lärandeperspektivets framgång till grund för 
framgången i processperspektivet som i sin tur är en grund för att lyckas i 
kundperspektivet. Att lyckas i de olika perspektiven är sedan en 
förutsättning för framgång i det finansiella perspektivet. De olika 
perspektiven representerar även de olika tidsaspekter som balanseras i ett 
styrkort. Utvecklings- och lärandeperspektivet representerar morgondagen 
och vad som görs för att säkerställa framtidens kompetens och 
förutsättningar för verksamheten att generera värde även i framtiden. 
Process- och kundperspektiven representerar dagsläget och vad som görs 
för att generera värde idag. Det finansiella perspektivet i sin tur består av 
utfallsmått som visar hur väl företaget lyckades med gårdagens 
värdeskapande. (Ax et al, 2001) De ovan beskrivna orsak-verkan-
sambanden och tidsaspekterna illustreras av figur 7. 
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Figur 7  De horisontella orsak-verkan-samband som skapar värdet i organisationen, egen bearbetning 
och sammanslagning av två olika modeller, Ax et al, 2001 (sid. 678); Holmström, 2004 

Ett styrkort bör innehålla både drivande mått och utfallsmått.  Utfallsmått 
är mått på sådant som redan har skett. Händelser som visar sig i mått som 
avkastning och liknande. Drivande mått är sådana mått som driver den 
framtida lönsamheten. Det kan till exempel vara mål om en viss 
omsättningsökning. Styrkortet bör även innehålla en god mix mellan 
objektiva, lätt kvantifierbara, mått å ena sidan och subjektiva å andra sidan. 
(Kaplan & Norton, 1999) Styrkortet bör även snarast möjligt kopplas till 
företagets budgetering och planering. Anledningen till det är att det är 
viktigt att inom organisationen skapa fokus på det balanserade styrkortet 
och den strategi som det förmedlar. (Kaplan & Norton, 2001)   

3.4 De fyra perspektiven 

3.4.1 Det finansiella perspektivet  

De finansiella styrtalen fungerar som riktmärke för målsättningarna och 
styrtalen i alla de andra perspektiven

 

Kaplan & Norton, 1999, (sid. 51)  
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Det finansiella perspektivet kallas ofta även för ägarperspektivet. Detta för 
att signalera att det är ägarnas perspektiv och krav på företaget som ger sig 
till känna genom det finansiella perspektivet. Det kan bland annat vara 
lönsamhetskrav och liknande som ägaren ställer. Detta perspektiv skall 
även fungera som en aggregerad resultattavla för de andra perspektiven. 
Det vill säga att resultaten av de övriga perspektivens strategiska val visar 
sig i det finansiella perspektivet. Det är dock bara den ena delen av det 
finansiella perspektivet. Perspektivet innehåller även flera långsiktiga 
ekonomiska mål som även är grundläggande förutsättningar i de andra 
perspektiven. Ytterst måste därför alla mål och styrtal i de andra synsätten 
kunna kopplas till ett eller flera av måtten i det finansiella perspektivet. 
(Olve et al, 1997; Kaplan & Norton, 1992)  

Enligt Kaplan och Norton (1999) innehåller alla balanserade styrkort som 
de kommit i kontakt med traditionella finansiella styrtal som avkastning på 
tillgångar, omsättningsökningar och liknande. Det, menar de, tyder på det 
balanserade styrkortets nära koppling till de mått som redan är generellt 
accepterade i näringslivet.  

Det är viktigt att komma ihåg att det är det som mäts och följs upp i 
verksamheten som det fokuseras på. Det är lätt att glömma bort väsentliga 
aspekter av verksamheten om fokus endast ligger på de finansiella 
styrtalen. Viktigt är därför att inte fokusera enbart på det finansiella utan 
försöka skapa en bra balans mellan de olika perspektiven. (Lind & 
Lönnqvist, 1998)  

3.4.2 Kundperspektivet  

Kundperspektivet i Balanced Scorecard handlar om att identifiera de 
kund- och marknadssegment som företaget har valt att konkurrera om

 

Kaplan & Norton, 1999 (sid. 65)  

Kundperspektivet handlar i stor utsträckning om att identifiera kundbehov 
och tillfredsställa det samma. Olve et al (1997) beskriver kundperspektivet 
som hjärtat i styrkortet eftersom de interna processerna och 
utvecklingsarbetet inom organisationen bör riktas mot vad kunderna 
önskar. Ett företag bör vara lyhört för vad kunderna önskar för att genom 
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kundperspektivet kunna ändra även de interna processerna vid behov. Det 
är i sig ganska naturligt att fokusera starkt på kunderna när man betänker 
att det är kunderna som ger intäkterna och därigenom vinsterna som skapar 
värde i organisationen. Utan kunder skulle det vara omöjligt för ett företag 
att jobba vidare mot och förverkliga sin vision. Kundperspektivet ska 
kunna ge svar på vilka kunder som ska prioriteras och företaget bör därför 
känna till sina kunder väl, för att veta vilka som är lönsammast och vilka 
som har störst framtida potential. Framtagandet av detta perspektiv kan 
med fördel göras i nära samarbete med kunderna för att verkligen fånga 
deras preferenser. Vanliga mått inom kundperspektivet är bland annat nöjd 
kund index, marknadsandelar och andel nya kunder. (Olve et al, 1997) När 
kundperspektivet är formulerat ska det stå klart för alla vilka segment man 
vänder sig till. Utifrån vad dessa segment efterfrågar ska företagets 
nyckeltal och mått inom kundperspektivet utformas. (Kaplan & Norton, 
1999; Hallgårde & Johansson, 2000) 

3.4.3 Processperspektivet  

För processperspektivet identifierar företagsledningen de processer som 
har störst betydelse för att företaget ska nå kund- och aktieägarmålen  

Kaplan & Norton, 1999 (sid. 91) 

I processperspektivet fokuseras på vilka interna processer som skapar 
kundvärde och värde för ägaren. Till hjälp för att identifiera företagets 
processer kan Porters värdekedjemodell användas, se figur 8. Med hjälp av 
denna modell går det sedan att identifiera de processer som skapar värde 
och utifrån det eliminera de som inte skapar värde för företaget eller 
kunderna. (Olve et al, 1997; Hallgårde & Johansson, 2000)   



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

36 

 

Figur 8 Värdekedjan, egen bearbetning, Olve et al, 1999, (sid. 67)  

Värdekedjemodellen brukar delas upp i tre delprocesser, 
innovationsprocess, supplyprocess och eftermarknadsprocess. 
Innovationsprocessens innefattar forskning och utveckling. Inom denna 
process ska organisationen identifiera kundbehov och försöka möta dem. 
Det gäller att hitta de varor och tjänster som kunderna väntas efterfråga i 
framtiden, men även utveckla befintliga produkter. Supplyprocessen 
innebär hela steget ifrån produktion till det att produkten levereras. Det 
gäller för företaget att tillverka de produkter som generar högst värde för 
företaget, producera dem så effektivt som möjligt och därigenom maximera 
värdet i varje produkt för företaget. Eftermarknadsprocessen rör alla de 
åtaganden och liknande som ett företag har gentemot kunden efter att köpet 
är avslutat. Det kan gälla garantiåtaganden, service, reklamationer och 
liknande. Även inom eftermarknaden gäller det att veta vad som genererar 
värde och hjälper till med att uppfylla visionen för att kunna fokusera på 
detta. (Kaplan & Norton, 1999)      

Analys  

& 

Produkt- 
utveckling 

Producera 

 &  

Leverera 

Supplyprocess

 
Innovations- 
process 

Försäljning

 

 &  

Service 

Eftermarknadsprocess

 

Identifiera 
kundbehovet 

Kundbehov 
tillfredsställt 



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

37 

3.4.4 Utvecklings- och lärandeperspektivet  

Målsättningarna i lärandeperspektivet tillhandahåller den infrastruktur 
som behövs för att de ambitiösa målsättningarna i de tre övriga 

perspektiven ska kunna nås

 

Kaplan & Norton, 1999 (sid. 119) 

I detta perspektiv fokuseras på att organisationen hela tiden ska kunna 
utvecklas och förnya sig och sin kompetens för att möta omvärldens 
ständigt förändrade behov och förväntningar (Olve et al, 1997). 
Utvecklings och lärandeperspektivet identifierar de faktorer som är 
avgörande för framtida lönsamhet. För att säkerställa långsiktig överlevnad 
och framtida lönsamhet i ett företag krävs att företaget ständigt utvecklas 
och drar nytta av nya möjligheter som dyker upp. Dagens företag verkar i 
en föränderlig omvärld, en organisation kan inte räkna med att överleva 
utan att utvecklas. (Kaplan & Norton, 1999) Genom att ständigt utvecklas 
kan ett företag ligga långt fram i utvecklingen. En position som i sin tur 
även kan föras över på kunderna och skapa kundvärde, något som man kan 
ta betalt för. Ständig utveckling är nödvändigt för att ett företag ska kunna 
nå sina strategiska mål, närma sig sin vision och stärka sin 
överlevnadsförmåga. (Olve et al, 1997)  

3.5 De senaste teorierna gällande balanserade styrkort 
Allt eftersom företag har fått mer erfarenhet av att arbeta med styrkort så 
har de börjat utvidga dess användningsområde. På senare tid har många 
företag flyttat fokus till att mäta framsteg i enlighet med dess strategier, det 
vill säga om företaget utvecklas som det från början var tänkt. (Armitage, 
2004; Mitchell, 2004) 

Styrkorten befinner sig i dagsläget i vad som brukar kallas för, den tidiga 
fasen av den andra generationens styrkort. Den andra generationens 
styrkort kännetecknas just av att mål och mått är mycket starkare knutet till 
vision, affärsidé och strategier än tidigare. Styrkortets kanske främsta 
uppgift anses vara att kommunicera ut företagets strategi. (Armitage, 2004) 
Armitage (2004) skriver att tydliga och klara strategier är ett måste för att 
lyckas med implementeringen av ett styrkort. Om ledningen inte lyckas 
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med att kommunicera ut strategin till organisationen blir de kritiska 
framgångsfaktorerna oklara och mätsystemen ineffektiva. (Armitage, 2004)  

Erfarenheter från en studie gjord på svenska teknikföretag visar dock att 
företag som har börjat använda balanserade styrkort på senare år inte har 
någon tydligare strategikoppling i sitt styrkort än de som börjat tidigare. 
(Olve & Petri, 2004) Något som däremot påpekas i flera av de senaste 
artiklarna rörande styrkort och dess implementering är vikten av att genom, 
så kallade strategikartor, koppla strategin till styrkortet och därigenom 
tydliggöra densamma. En strategikarta visar hur det är tänkt att varje del i 
ett företag ska bidraga till att strategin genomförs på ett lyckat sätt. 
(Mitchell, 2004)  

Sammanfattningsvis kan sägas att dagens balanserade styrkort har fått allt 
tydligare strategifokus. Det är ett fokus på att implementera en strategi och 
skapa förståelse för denna inom organisationen. Forskare har insett att det 
är av yttersta vikt att strategin är väl kommunicerad i organisationen, för att 
det balanserade styrkortet ska lyckas fullt ut. (Armitage, 2004; Mitchell, 
2004) 

3.6 Fallgropar med det balanserade styrkortet 
Att det balanserade styrkortet är ett bra styrmedel verkar i stort sett alla 
författare vara överens om. Det finns dock fallgropar med styrkortet om det 
inte används på rätt sätt. (Ax et al, 2001) 

En vanlig fallgrop är de kritiska framgångsfaktorerna. Om dessa inte är de 
rätta, eller inte är viktade på rätt sätt, kan styrkortet faktiskt ha en negativ 
inverkan på organisationen. Samma sak gäller identifierandet av orsak-
verkan-samband. De kan vara svåra att förstå och är kritiska för styrkortets 
framgång. Det är därför av stor vikt att någon av, eller alla, de som tar fram 
styrkortet är väl insatta i verksamheten. (Merchant & Van der Stede, 2003; 
Ax et al, 2001) 

En annan vanlig fallgrop är fastställandet av handlingsplaner. Även om alla 
är överens om de kritiska framgångsfaktorerna är det inte säkert att alla är 
överens om hur de ska uppnås. Ytterligare en potentiell fallgrop är det 
faktum att införandet av det balanserade styrkortet ofta medför att nya 
datasystem för rapportering etcetera måste införskaffas. (Ax et al, 2001) 



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

39 

De ovan uppräknade fallgroparna är saker som kan stjälpa ett helt 
styrkortsprojekt om de inte görs på rätt sätt. Att aktivt arbeta med att 
undvika dessa, utöver det vanliga framtagningsarbetet, är något som kan 
göra att det balanserade styrkortet upplevs som något väldigt omfattande 
och komplicerat att införa. Det gör att flera företag avstår från att införa 
styrkortet, även om de skulle kunna dra stor nytta av det. (Ax et al, 2001; 
Merchant & Van der Stede, 2003)  
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4 Implementering 
I detta avsnitt beskrivs de implementeringsteorier som vi har tagit intryck 
av och använt oss av i vår uppsats och då främst i den analys vi genomför 
av vår empiri.    

4.1 Strategisk samordning från toppen och ner  
Organisationer som vill att medarbetare ska bidra till implementeringen av 
strategin måste förklara denna för sina medarbetare och aktivt uppmuntra 
dem att komma med förslag till dess förverkligande. En sådan 
feedbackprocess får organisationens medarbetare att ta ansvar för sin 
organisations framtid och stimulerar dem till att delta i formuleringen och 
implementeringen av organisationens strategi. I idealfallet bör alla inom 
organisationen, från företagsledningen till de operativa aktörerna, förstå 
strategin och hur hans eller hennes arbete bidrar till helheten. När alla i 
organisationen sedan förstår företagets långsiktiga mål och strategin för hur 
de ska uppnås kan allt arbete i organisationen fås att verka för att 
implementera strategin. Med styrkortets hjälp går det att utveckla en sådan 
samsyn uppifrån och ned. (Kaplan & Norton, 1999) 

4.2 Strategiimplementering med hjälp av styrkort 
Det finns inget bästa sätt att använda styrkort enligt Olve (2003). Viktigt är 
därför att det, innan styrkortsprojektet startas, klargörs vilken del eller 
aspekt i organisationen som ska omfattas av projektet. Vad styrkortet ska 
användas till och projektets omfattning bestämmer hur stora delar av 
organisationen som ska involveras samt på vilket stadium man väljer att 
börja det. (Olve et al, 2003) Arbetet med att få en hel organisation att sluta 
upp kring en gemensam vision och kurs kan vara en både utdragen och 
komplicerad process, speciellt om organisationen är stor. Något enskilt 
program som kan skapa samsyn bland en stor organisations samtliga 
anställda finns inte, menar Kaplan och Norton (1999). Även Olve et al 
(1999) är inne på samma linje i sitt resonemang, där de framhåller att det 
inte finns någon standardlösning för hur ett styrkortskoncept kan 
implementeras. Hur ett styrkort utformas och hur man väljer att 
implementera konceptet påverkas av ett antal faktorer. Påverkande faktorer 
kan exempelvis vara den bransch företaget befinner sig i, storleken på 
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företaget och rådande företagskultur.  För att översätta strategin och det 
balanserade styrkortet till lokala mål och mått som ska vägleda individer 
och team används, enligt Kaplan och Norton (1999), normalt tre typer av 
mekanismer: kommunikation och utbildningsprogram, program för 
målformulering och koppling till belöningssystemet. De beskrivs mer 
utförligt här nedan. 

Det första steget är kommunikation och utbildningsprogram. För att 
strategin ska gå att implementera krävs utbildning av organisationens 
medlemmar i strategins beståndsdelar samt feedback på hur arbetet 
fortskrider. Detta är viktigt eftersom en förutsättning för att en strategi ska 
kunna implementeras är att alla inom organisationen, från medarbetare till 
ledning och styrelse, förstår strategin och vilka beteenden som krävs för att 
de strategiska målen ska kunna uppnås. En mängd olika 
kommunikationsverktyg kan användas i samband med lanseringen av 
styrkortsprogrammet. Uttalanden från VD, videofilmer, stormöten, 
broschyrer och nyhetsbrev är förslag som nämns. Dessa åtgärder bör sedan 
följas upp genom att styrkortets mått och mål offentliggörs på 
anslagstavlor, i nyhetsbrev, i gemensamma programvaror och i intranät. 
(Kaplan & Norton, 1999)  

Nästa steg är att införa program för målformulering. Det innebär i 
praktiken att översätta de övergripande målsättningarna till mer 
närliggande och konkreta mål. Traditionella målstyrningsprogram som 
används av de flesta företag bör även de kopplas till mål och mått i 
styrkortet. Efter det andra steget följer en viktig del i organisationens 
anpassning till strategin, nämligen att koppla strategin till 
belöningssystemet. Frågan är inte om, utan när denna koppling bör göras 
eftersom lönen är en så pass kraftfull sporre. Dock rekommenderas att 
denna koppling hanteras varsamt och först efter att utbildnings- och 
kommunikationsprogrammen satts i verket. (Kaplan & Norton, 2001; 1999) 

Det är av yttersta vikt att företagsledningen är involverad i projektet och 
har förstått dess syfte och innehåll. Ledningen bör låta styrkortsprojektet få 
högsta prioritet, eftersom ett balanserat styrkort är en så pass stor och 
omvälvande process för de flesta företag. Utan ledningens stöd är ett 
styrkortsprojekt dömt att misslyckas. (Parmente, 2002) Kaplan och Norton 
(1999) betonar även vikten av att utse förändringsagenter som leder arbetet 
med att effektivt implementera ett nytt styrsystem. Genom det övervinns 
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den tröghet som brukar breda ut sig över förändringsprogram som ska 
sättas i verket. För det första behövs en förändringsledare som ska 
underlätta utarbetandet av styrkortet och bidra till att väva in det med ett 
nytt styrsystem. För det andra betonar de vikten av att även utse en chef 
som sköter det strategiska styrsystemet på fortlöpande basis. En 
kommunikatör som ansvarar för att alla köper och förstår konceptet samt 
finns till stöd, bör även utses. (Kaplan & Norton, 1999)  

4.2.1 Implementeringshinder 
Som vi tidigare har skrivit, handlar den andra generationens styrkort mer 
och mer om att tydliggöra och implementera en strategi (Armitage, 2004). 
Strategiimplementering är problematiskt. Eventuell framgång beror dels på 
val av lämplig strategi, dels på hur implementeringen rent praktiskt 
genomförs. Saker som kan gå fel vid en implementering är till exempel att 
strategin inte bryts ner i tillräckligt små delar, att inte tillräckligt med tid 
avsätts och att rätt personer inte är informerade. Förekommer något av 
dessa problem är det knappast troligt att implementeringen lyckas. Andra 
problem som kan sätta käppar i hjulet för en implementering är att strategin 
inte passar in i företagskulturen, vissa chefer saknar motivation att 
implementera strategin eller på grund av någon annan beteendeanledning. 
(Hussey, 1996) 

Kaplan och Norton (1999) har funnit fyra särskilt tydliga hinder mot en 
effektiv implementering. Ett första hinder mot att implementera en strategi 
uppstår när en organisation inte kan omsätta sin vision och strategi i termer 
som går att förstå och agera utifrån. Det andra hindret uppstår när 
företagets strategi inte omvandlas till mål för avdelningar, team och 
individer. Det tredje identifierade hindret handlar om att det brustit i att 
knyta resursfördelning och handlingsprogram till långsiktiga strategiska 
prioriteringar. Resursfördelning och budgetering måste även integreras med 
strategiska målsättningar menar de. Det sista urskiljda 
implementeringshindret är brist på feedback och granskning av hur 
strategiimplementeringen fortskrider.  

Kasurinen (2002) gjorde en undersökning i syfte att specificera vilka olika 
typer av barriärer som kan förhindra och försena en förändring i en 
organisation. Fallföretaget han gjorde undersökningen i skulle ha 
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implementerat ett styrkort. Barriärerna han fann inom företaget var 
förvirring, frustrering och försening.  

Saker som Kasurinen (2002) kategoriserar in under förvirring är att det 
fanns en osäkerhet gällande vad styrkortsprojektets framtida roll i företaget 
skulle vara och att det fanns olika syn på vilka mål som var viktiga i 
företaget. Barriärer som klassades in under frustrering var att det existerade 
en ingenjörskultur på företaget, vilket försvagade strategins roll till förmån 
för mer diagnostiska mätningar av operationell karaktär. Styrkortet sågs 
som ett sätt att kombinera finansiella och icke finansiella mått och inte mått 
med strategin. Försening i projektet orsakades av att det saknades klart 
specificerade strategier. Att företaget gick bra hade minskat prioriteten att 
specificera företagets strategier. Ett annat problem var att 
informationssystemet var bristfälligt och gjorde att det skulle bli svårt att ta 
fram data till styrkortet. 

4.3 Ramverk för lyckad implementering 
Enligt Hussey (1996) finns mycket skrivet om saker som är betydelsefulla 
vid implementering men mindre om själva implementeringen som ämne. 
Genom att länka och sammanföra vad en mängd forskningsartiklar säger 
gällande implementering har han tagit fram ett ramverk för en lyckad 
implementering. Ramverket omfattar de sex stegen: föreställa, aktivera, 
stödja, installera, säkerställa och visa erkänsla. De tre första stegen tar upp 
vad han kallar den mjuka sidan av styrningen medan de tre avslutande 
stegen mer fokuserar på den administrativa delen. 

1. Föreställa handlar om processen att skapa en sammanhängande bild 
av framtiden, en vision, där organisationens övergripande mål 
formuleras. Utan en uttalad sammanhängande bild av framtiden blir 
det svårt att få alla inom organisationen att dra åt samma håll 
eftersom det är denna bild som ger mening åt företagets strategi.  

2. Aktivera handlar om att säkerställa att medarbetare inom 
organisationen förstår, stödjer och delar företagets bild av hur det ska 
utvecklas. Förståelse, stöd och samtycke för hur företaget vill att det 
ska utvecklas gör det enklare att förankra en strategi bland 
medarbetarna. Detta även om strategin skulle innebära att vissa inom 
organisationen kan förlora sina arbeten.  
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3. Stödjande handlar inte bara om att som chef ge order och 
instruktioner om vad som ska göras utan även om att inspirera de 
anställda till att uppnå uppsatta mål. Stödjande görs genom ett äkta 
engagemang där chefen sätter sig in i sina anställdas situation, skapar 
sig förståelse för deras kapacitet och potential och de problem de 
ställs inför. Om tuffa mål sätts upp och stödjandet bara är en ritual, 
utan verkligt engagemang är risken stor att effekten istället blir 
negativ. Stödjande steget handlar om att hjälpa andra att spela en 
nyckelroll i implementeringsprocessen. 

4. Installera handlar om att se till att ha utvecklat de detaljerade planer 
som krävs för att strategin ska kunna implementeras och 
kontrolleras. Hussey (1996) sammanfattar vilka planer detta steg 
innefattar: 

Försäkra sig om att förändringens konsekvenser är förstådda 
Klarlägga allt det som krävs för att driva igenom förändringen  
Delegera ansvar  
Etablera prioriteringar för de olika handlingarna 
Se till att det som krävs för att genomdriva förändringen är 
med i budget 
Strukturera implementeringen i olika områden 
Allokera de resurser som behövs för att genomdriva 
förändringen  
Bestämma vilka policys som behövs för att få 
implementeringsprocessen att fungera   

5. Säkerställa handlar om att följa upp och kontrollera att 
implementeringsprocessen fortskrider enligt plan. I detta inkluderas 
att säkerställa att handlingar vidtas i rätt tid och kontrollera att de är 
enligt förväntan för att i tid kunna vidta åtgärder.  

6. Att visa erkänsla för de involverade i processen handlar om att 
förstärka förändringen och säkerställa att hinder som kan komma i 
vägen undanröjs. Detta kan göras genom att uppmärksamma de 
involverade med allt från ett tack till belöningar i form av pengar, 
offentlig uppskattning eller befordran av något slag. Säkerställa att 
hinder undanröjs kan exempelvis göras genom att flytta på en person 
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som inte står bakom strategin till en position, där den inte har någon 
möjlighet att förhindra implementeringsprocessen. 
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5 Praktikfallet Swedish Tissue 
I och med detta kapitel börjar vår empiri. Inledningsvis ges en djupare 
presentation av Swedish Tissues situation i dagsläget. Hela det stycket 
baseras på intervjuer med ledningsgruppen om inget annat anges. Efter det 
kommer en presentation av ledningens styrkort och deras kommentarer till 
styrkortet. I den avslutande delen går vi in på resultatet av de intervjuer 
som genomförts med de operativa aktörerna med styrkortet som underlag. 
Det styrkort vi hade som underlag för våra intervjuer återfinns i bilaga 3 
och det slutgiltiga i bilaga 4. 

5.1 Företagsbeskrivning 

5.1.1 Historia 
Grunden till dagens Swedish Tissue lades i Blekinge år 1800, när 
Långasjönäs pappersbruk bildades. 1868 startades produktionen i Kisa, på 
samma ställe som dagens fabrik (Informationsmaterial Swedish Tissue, 
2005). Brukets historia har sedan dess präglats av ett flertal ägarbyten. Det 
har till exempel haft 4 ägare bara under de senaste 20 åren. Bland ägarna 
märks kända svenska storföretag som Swedish Match, Stora och Duni. 
2002 kom dagens ägare, LPC Group in i bilden och tog över ägarskapet. 
Namnet Swedish Tissue användes under en kortare period på 1980-talet, 
ändrades i samband med ett av alla ägarbyten, och återkom vid det senaste 
ägarbytet i början av 2002. Företagsnamnet är därför ännu så länge okänt 
utanför tissuebranschen. 

5.1.2 Vision  

Vi levererar förutsägbarhet

 

Informationsmaterial Swedish Tissue, 2005 

Förutsägbarhet innebär trovärdighet och pålitlighet menar Swedish Tissue 
och vill, genom att leva upp till detta överträffa kundernas krav och 
förväntningar inom områden som leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet 
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och rätt pris. Företaget befinner sig relativt tidigt i förädlingskedjan, men 
glömmer trots det inte efterföljande led och deras behov. 

5.1.3 Affärsidé  

På ett konkurrensmässigt och innovativt sätt överträffa våra intressenters 
förväntningar

 

Informationsmaterial Swedish Tissue, 2005 

I presentationen av sin affärsidé gör Swedish Tissue en liknelse med en god 
middag. De menar att en god middag blir en större njutning om den inte 
bara är vällagad utan även upplagd på ett attraktivt sätt. Vad har då detta 
med papperstillverkning att göra? Swedish Tissue vill leverera en produkt 
som har något mervärde till kunden. De vill överträffa kundens 
förväntningar och det försöker de göra genom att, dels ha en attraktiv 
grundprodukt, dels ha bra kringtjänster som kunden upplever som 
värdefulla. Målsättningen är att kunden ska uppleva hela Swedish Tissues 
produkt som unik. Det är dock inte enbart kunden som står i fokus. 
Swedish Tissue strävar även efter att tillfredsställa övriga intressenter, som 
ägare, anställda etcetera på ett innovativt sätt. För att uppnå detta vill 
ledningen att alla inom företaget arbetar med ett innovativt angreppssätt 
och kontinuerligt utvecklar sig och produkterna. Därför har Swedish Tissue 
angett effektivitet och produktivitet som nyckelord i produktionen. För dem, 
precis som för många andra företag, är innovation, effektivitet och 
produktivitet viktigt för att på sikt kunna möta den allt hårdare 
konkurrensen ifrån östländer på frammarsch, såsom Indien och Kina med 
flera. 

5.1.4 Dagsläget 
Dagens Swedish Tissue är ett företag som agerar som en nischspelare på 
tissuemarknaden. Företagets produktion är i ett marknadsperspektiv relativt 
liten. Trots det är Swedish Tissue ett lönsamt och ganska välmående 
företag. Det är främst tack vare att de har något att erbjuda, som väldigt få 
av deras konkurrenter har. Erbjudandet består kortfattat i att erbjuda en 
svårkopierad affärsprocess, som ska öka kundnyttan och därigenom göra 
det möjligt att ta ut lite extra betalt av sina kunder. Swedish Tissue vill 
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dessutom erbjuda god kvalité, men framförallt är flexibiliteten Swedish 
Tissues starka sida. Med det menas att produktionen kan ställas om snabbt 
och ofta för att möta kundernas behov. Det är något som inom företaget 
bedöms som den största styrkan i affärskonceptet. Swedish Tissue ska alltid 
kunna erbjuda det som kunderna vill ha, och det relativt snabbt. Inom 
företaget är uppfattningen idag att man är bra på detta och därför också kan 
ta lite extra betalt.  

Vi måste göra rätt sak på rätt sätt

 

Swedish Tissues utvecklingschef 

5.1.5 Framtid 
Även om dagens Swedish Tissue, som tidigare sagt, är ett relativt 
välmående företag, innebär inte det att företaget kan slå sig till ro och vila 
på lagrarna. Inom ledningsgruppen finns en gemensam uppfattning om att 
företaget måste utöka produktionen och därmed också öka omsättningen 
för att säkra framtida överlevnad. Genom att göra det finns möjlighet att i 
en större utsträckning utnyttja skalfördelar och därigenom även förbättra 
vinstmarginalen. 

Vi kan öka produktionen utan att öka overhead-kostnaderna i samma 
utsträckning. Därigenom får vi skalfördelar  

Swedish Tissues produktionschef 

Anledningen till att Swedish Tissues ansvariga tror starkt på en ökad 
produktion är enkel. Tissuemarknaden är inte mättad och det är för tillfället 
relativt lätt att få avsättning för sina produkter. Swedish Tissue har i sitt 
informationsmaterial (2005) definierat tre övergripande framtidsmål för 
fabriken i Kisa. Dessa tre är: 

Öka produktionen markant från dagens 40 000 ton. Detta är helt i 
linje med den miljölicens som företaget har rätt att utnyttja. För att 
uppnå det målet krävs en utbyggnad av produktionskapaciteten, 
vilket skulle kosta hundratals miljoner kronor. 

Öka produkternas värde, bland annat via nya produkter.  
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Utveckla affärerna tillsammans med strategiska partners.  

För att ha fortsatt avsättning för en eventuellt ökad produktion, även om 
marknaden skulle mättas något, krävs det att företaget verkligen vet vad 
som säljer. Swedish Tissue själva upplever att de måste bli bättre på 
omvärldsbevakning för att fortsatt ha avsättning för sina produkter på 
marknaden. Det måste gå att tidigt fånga upp förändringar i kundernas 
önskemål. Om företaget dessutom ska utöka produktionen blir 
omvärldsbevakning ännu viktigare för att kunna sälja allt som produceras.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Swedish Tissue vill utveckla sig för att 
stå starka även den dag marknaden vänder. De vill vara ett effektivt och 
lönsamt bruk som har en bra ställning både inom koncernen och ute på den 
öppna marknaden. Som en del i detta vill de därför börja arbeta med ett 
balanserat styrkort. 

5.1.6 Styrkortsarbete 
För att ytterligare förbättra företagets konkurrenskraft har ledningsgruppen 
vid Swedish Tissue initierat ett antal projekt som bland annat syftar till att 
öka effektiviteten och minska den suboptimering de idag anser finnas inom 
företaget. Där kommer bland annat ABC-kalkylering och framtagandet av 
ett balanserat styrkort in i bilden. Genom att kommunicera ut ett balanserat 
styrkort hoppas företagsledningen även få organisationens medarbetare mer 
engagerade i verksamheten. Detta eftersom brist på engagemang i nuläget 
är ett problem och något som ledningen vill ändra på. 

Företaget hade redan innan detta arbete startade, ett antal mål och mått 
uppdelade i styrkortsform. Dessa mål härstammade från ett tidigare försök 
att arbeta med styrkort. Det styrkortet var, som de själva uttrycker det, inte 
särskilt levande. Styrkortet var bara en del i ledningssystemet och kom 
aldrig in i verksamheten. Det uppdaterades inte tillräckligt och var relativt 
svårtillgängligt för de anställda. 

Vårt förra styrkort var inget styrkort i ordets rätta bemärkelse

 

Swedish Tissues ekonomichef 
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Med det nya styrkortet vill företagsledningen kombinera det strategiska 
med det operativa, samt, som tidigare sagt, kommunicera ut strategin.  

5.1.7 Organisation 
Swedish Tissues organisation har en funktionsbaserad struktur (Hatch, 
2002). Den verkställande direktören har under sig fem funktionschefer, 
uppdelat på Market & Technical Support, Production, Business 
Development, Finance/IT/HR och Project/Management System. (Se figur 
9) Tanken är att de respektive funktionscheferna också ska ansvara för 
varsitt perspektiv i styrkortet.  

Figur 9 Organisationsschema, ledningsgruppen Swedish Tissue, Informationsmaterial Swedish 
Tissue, 2005 

5.2 Ledningens styrkort 

5.2.1 Ledningens kommentarer till styrkortet 
Nedan presenteras ledningens styrkort samt några kommentarer från 
ledningen angående styrkortet. De citat som återges i detta avsnitt kommer 
ifrån Swedish Tissues ekonomichef, då han har varit vår kontaktperson och 
den vi har fört en löpande dialog med. Att han även är ansvarig för Human 
Resources ansåg vi passade bra, då vår undersökning riktar sig mot 
medarbetarna. Stycket som helhet baserar sig naturligtvis på hela 
ledningsgruppens tankar bakom styrkortet.    

Managing Director

 

Market Finance / IT / HR Project / Management System 

Secretary 

Business Development Production 
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5.2.2 Det finansiella perspektivet  

Figur 10 Det finansiella perspektivet i Swedish Tissues styrkort, egen bearbetning  

Företaget har haft många ägare genom åren. Konsekvenserna av att ägaren 
inte är nöjd har erfarits. Nuvarande ägare, som även vill utveckla företaget, 
har tillfört en något större trygghetskänsla till företaget. Att ägaren har 
förtroende är en förutsättning för framtida investeringar och för att säkra 
den långsiktiga överlevnaden. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

 

Att ägaren är nöjd 

KRITISKA 
FRAMGÅNGS-

FAKTORER 

A Rörelseresultat 
B Kassaflöde 
C Avkastning eget kapital 
D Kapitalomsättningshastighet 

MÅTT A Rullande 12 
B Rullande 12 
C Rullande 12 
D Rullande 12 

MÅL A Budget i TSEK 
B X % av EBITA 
C X % 
D X ggr

 
FINANSIELLA PERSPEKTIVET 
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5.2.3 Kundperspektivet 

Figur 11 Kundperspektivet i Swedish Tissues balanserade styrkort, egen bearbetning 

Tanken med det övergripande målet i kundperspektivet är naturligtvis att 
sätta kunden i fokus, men även att infoga den lönsamhetsstyrning som 
inom företaget anses som viktig för att stärka konkurrensförmågan. 
Swedish Tissue vill inte hamna i beroendeställning gentemot några kunder 
och därigenom riskera att lönsamheten tar skada. I dagsläget upplever 
ledningen det som att företaget är för beroende av ett fåtal kunder, vilket 
företaget vill undvika. De vill heller inte tvingas till för långa kredittider 
och för stora lager vilket även det påverkar resultatet negativt.   

För att utvecklas vill Swedish Tissue även skaffa nya och krävande kunder. 
Givetvis är det mer kostnadseffektivt att behålla en kund än att hitta en ny, 
men samtidigt går det att lära mycket av en ny och krävande kund. Något 
som i slutändan är utvecklande för företaget.  

Företagets rating hos kunderna upplevs idag som för hög. Företaget får 
nästan full pott på en tiogradig skala i allt som mäts. Det har lett till 
misstankar om att företaget ligger för högt. Dagens rating ger heller inte 

ÖVERGRIPANDE MÅL

 
KUNDPERSPEKTIVET 

A Kundnöjdhet 
B Lönsamhetsstyrning 
C Marknadskartläggning 
D Kundmix, riskspridning 

Kunderna är nöjda, lönsamma och 
långsiktiga men ej för 
dominerande 

A Kundrating (kundbehov, 
lev.säkerhet, reklamationsnivå) 
B ROA (vinstmarginal * 
kapitalomsättningshastighet) 
C1 Andel kartlagda marknader 
C2 Uppdateringsfrekvens 
kartläggning 
D 5 största kunders andel 

KRITISKA 
FRAMGÅNGS-

FAKTORER 

MÅTT 

MÅL A X (skala 1-5) 
B X % 
C1 X % 
C2 X ggr per år 
D < X %
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särskilt bra feedback på vad som behöver förbättras. Det finns därför tankar 
på att utveckla en ny enkät för att mäta kundrating. Den nya enkäten ska 
även ge information om vad kunden efterfrågar, så att inte överprestation 
sker i onödan. 

5.2.4 Processperspektivet  

Med det övergripande målet om att göra rätt saker på rätt sätt, vill 
företagsledningen sätta fokus på vad de anser vara två nyckelord inom 
verksamheten, nämligen effektivitet och produktivitet. Även i 
processperspektivet, precis som i kundperspektivet, återkommer 
lönsamhetsstyrningen. Lönsamheten anses vara en så viktig del i företagets 
arbete att den bör genomsyra hela verksamheten.  

Fokus på effektivitet och produktivitet hänförs i första hand till 
tillverkningen, men även till att tidsramar i interna projekt skall hållas, 
benchmarking med andra företag i liknande situation och dylikt. Allt i syfte 
att genom effektivisering och produktivitetsökningar öka lönsamheten och 
stärka företagets långsiktiga överlevnad.  

ÖVERGRIPANDE MÅL

 

Vi gör rätt saker på rätt sätt 

KRITISKA 
FRAMGÅNGS-

FAKTORER 

A Lönsamhetsstyrning 
B Benchmarking 
C Tidsramar i projekt 
D Flexibilitet & standardisering 

MÅTT A Resursförbrukning 
B Antal nyckeltal och företag 
C Lev.säkerhet interna projekt 
D Flerkunskap 

MÅL A Årlig förbättring X % 
B X nyckeltal på X företag 
C 98 % 
D X % kan mer än en 
arbetsuppgift 

PROCESSPERSPEKTIVET 

Figur 12 Processperspektivet i Swedish Tissues balanserade styrkort, egen bearbetning 
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En av de kritiska framgångsfaktorerna inom processperspektivet anser 
ledningen vara flexibilitet och standardisering. Genom det vill de uppnå en 
miljö där alla vet vad de ska göra och känner sig trygga i sina roller och 
med sina egna, samt andra närliggande, arbetsuppgifter. Därigenom skall 
flexibilitet skapas. 

Motsättning i orden i sig, men har man en klart strukturerad process så 
kan man faktiskt vara rätt flexibel inom den. Man kan  även vara rätt 
flexibel när det gäller medarbetare och att hoppa mellan olika 
arbetsuppgifter Det i sin tur leder förhoppningsvis till att medarbetarna 
blir mer motiverade och trivs bättre    

Swedish Tissues ekonomichef  

5.2.5 Utvecklings och innovationsperspektiv 

Figur 13 Innovations och utvecklingsperspektivet i Swedish Tissues balanserade styrkort, egen 
bearbetning 

Syftet med ordet innovativt i den övergripande målsättningen är att komma 
åt dels de stora omvälvande delarna, men också vardagsnära förändringar. 
Ledningen hävdar att det inte går att erbjuda konkurrenskraftiga varor i det 
långa loppet om det inte finns en innovativ anda inom företaget. Även om 
man kanske inte kan tro det, så är tissuebranschen trots allt dynamisk. En 
förutsättning för att de anställda vid Swedish Tissue ska vara innovativa, 
anser ledningen vara en väl utvecklad förslagsverksamhet. Tidigare har det 

ÖVERGRIPANDE MÅL Befrämjande av ett innovativt arbetssätt 

KRITISKA FRAMGÅNGS-

 

FAKTORER 
A Förslagsverksamhet 
B Krävande kunder 
C Investeringar 
D Bättre information 

MÅTT A Antal förslag, andel bidragande anställda 
B Antal förändringsförslag (från kunder) 
C Investeringsbelopp 
D Antal uppdateringar intranät 

MÅL A X förslag, X % av personal 
B X st 
C Större än avskrivningar 
D 10 ggr per vecka 

UTVECKLINGS- & INNOVATIONSPERSPEKTIV
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med jämna mellanrum kommit en del stora omvälvande förslag, men de 
kommer inte tillräckligt ofta. De förslag som efterfrågas är både stora och 
små. Exempel på små, vardagsnära, saker kan vara att hitta smartare sätt att 
göra bokslut eller att komma på nya metoder i växeln som sparar in tid. 

5.2.6 Medarbetareperspektiv 

Figur 14 Medarbetarperspektivet i Swedish Tissues balanserade styrkort, egen bearbetning 

Styrkortet innehåller, förutom de traditionella perspektiven, ett separat 
medarbetarperspektiv. Anledningen till det är att det inom företaget är 
tradition att på olika sätt arbeta med medarbetarfrågor. En av de kritiska 
framgångsfaktorerna i medarbetarperspektivet är därför friskvård. Friska 
medarbetare ses som något väldigt viktigt ur flera aspekter. Friska 
medarbetare har lättare att trivas och stanna kvar och det är dessutom 
billigare i längden för företaget. I dagsläget är det en liten andel av de 
anställda som motionerar ofta. Utmaningen anses vara att få den stora 
massan att motionera oftare.   

Vi är motiverade och har rätt 
kompetens 

A Nöjd medarbetare 
B Etablera företagskultur 
C Kompetensutveckling 
D Friskvård 

A Medarbetarerating 
B Swedish Tissue-anda 
C Gap-analys 
D1 Antal aktivitetstimmar 
D2 Sjukfrånvaro

 

A X (Skala 1-5) 
B X % 
C1 Långsiktig försörjning 
C2 X utbildningsdagar per person

 

D1 X tim per person och vecka 
D2 <X % 

MEDARBETARPERSPEKTIVET 
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Medarbetarna är vår viktigaste resurs, låter som en floskel från vilken VD 
som helst, men samtidigt är det ju ändå så. Maskiner kan man köpa men rätt 
medarbetare är svårare att rekrytera. Få dem att stanna kvar, då krävs att 
arbetet är både utvecklande och att man trivs

  

Swedish Tissues ekonomichef 

5.3 Synpunkter och kommentarer från de operativa 
aktörerna  

Intervjuerna var, som angivits tidigare, uppdelade i två delar varav den 
första handlade om ledningens styrkort och förståelsen för detta. Den andra 
delen handlade i huvudsak om hur engagemang, intresse och dialog kunde 
skapas och hur respondenterna ansåg att styrkortet skulle presenteras. De 
citat som återges nedan kommer uteslutande ifrån de operativa aktörer, som 
utgjorde respondenter i vår undersökning. Anledningen till att ingen källa 
anges på de citat som finns i det avsnittet är att inte respondenterna ska 
känna att de hängs ut . 

5.3.1 Inledande frågor 
Vi inledde med att ställa frågan om respondenten hade läst igenom 
styrkortet på förhand. Anledningen till att vi ställde den frågan var att vi 
ville få en uppfattning om hur väl förberedda respondenterna var. Vår 
förhoppning var att respondenterna skulle ha varit relativt väl förberedda 
och därigenom kunna föra en givande diskussion kring styrkortet, så var 
dock inte fallet. Väldigt få av respondenterna, både inom de administrativa 
avdelningarna och inom produktionen, hade läst igenom styrkortet mer än 
överskådligt. Vissa hade inte ens tittat på det. En av de anställda inom 
administration sade följande angående om han eller hon hade tittat på 
styrkortet inför intervjun; 

Jag har försökt titta lite på det men jag begrep inte så mycket

 

Det faktum att väldigt få var insatta i styrkortet gjorde att de flesta 
intervjuer fick börja med en introduktion till styrkortet. Det tog dels tid från 
intervjun, som redan var knapp, dels gjorde det att väldigt få av 
respondenterna var kapabla till en riktigt givande diskussion. Efter det gick 
vi vidare till frågorna om vision och affärsidé. Samtliga respondenter kände 



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

57 

sedan tidigare till företagets vision och affärsidé dels ifrån intranätet, dels 
ifrån möten. De allra flesta av dem ansåg att visionen och affärsidén var 
tydliga och konkreta. Ett flertal uppgav dock att de inte erhållit någon 
information om varför företaget hade den vision och affärsidé det har. 
Väldigt få av de utfrågade kunde enligt oss redogöra för innebörden i 
affärsidén. Någon redogjorde för innebörden på följande sätt; 

Vi ska göra vad som förväntas av oss  

Den information som företagsledningen på förhand hade gett de anställda 
angående styrkortet var att det var ett nytt instrument för målstyrning. Vi 
ville därför även ställa frågan om huruvida respondenterna visste vad 
målstyrning var. Det visade sig vara väldigt dåligt med kunskap om den typ 
av målstyrning som styrkort innebär. En vanlig missuppfattning var att 
målstyrning handlade om att styra maskinen mot en viss kvalité på tissue. 
En av de anställda inom produktion förklarade sin syn på målstyrning på 
följande sätt;  

När vi kör en viss kvalité ska vi styra mot de målen som den kvalitén ska 
ha

 

Med detta menades de olika parametrar med hjälp av vilka maskinen skulle 
ställas in. 

5.3.2 Diskussion kring styrkortet 
Diskussionerna kring styrkortet började med en diskussion kring de 
övergripande målsättningarna inom respektive perspektiv. Alla 
respondenter var överens om att de övergripande målsättningarna i sig var 
bra, men det var först efter att ha fått innebörden av vissa av dem 
förklarade för sig. Att ägaren ska vara nöjd, vilket är det övergripande 
målet för det finansiella perspektivet, var helt klart och förståeligt för alla 
när vi ställde den frågan. Alla respondenter tolkade det som att om ägaren 
inte är nöjd så riskeras den långsiktiga överlevnaden. 

Det övergripande målet inom kundperspektivet, att kunderna ska vara 
nöjda, lönsamma, långsiktiga och ej för dominerande, vållade inte heller 
det några direkta problem för respondenterna. Det enda som uppfattades 
som lite oklart var vad det innebar att kunderna skulle vara långsiktiga. De 
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var överens om att målet var viktigt. En av respondenterna uttryckte 
följande angående att tillfredsställa kunderna; 

De har ju rätt att vara jäkligt petiga på oss, de betalar ju för det  

Den övergripande målsättningen i processperspektivet, att göra rätt saker 
på rätt sätt, vållade däremot en hel del problem. Det var endast några få av 
alla respondenter som fångade både effektivitets- och 
produktivitetsbegreppet i sina tolkningar. Som exempel kan ges ett citat 
från en av respondenternas tolkning av att göra rätt saker;  

Vi ska ju göra det som maskinerna är till för, vi kan ju inte göra 
tandborstar till exempel

 

En annan vanlig tolkning var att göra enligt specifikation eller att göra rätt 
från början för att undvika att behöva göra om något. Respondenterna var 
dock överens om att det var ett viktigt mål att göra rätt saker på rätt sätt, 
även fast de flesta hade svårt att förstå innebörden. Det övergripande målet 
för utvecklings och innovationsperspektivet, befrämjande av ett innovativt 
arbetssätt, ansågs även det som ett mycket bra mål. Tilläggas bör att flera 
av respondenterna inom produktion inte förstod ordet innovativt. Det 
övergripande målet inom medarbetareperspektivet, vi är motiverade och 
har rätt kompetens, togs emot positivt av respondenterna. Det var ingen av 
respondenterna som hade några svårigheter med att tolka dess innebörd. 

5.3.3 Kritiska framgångsfaktorer 
Efter att ha undersökt förståelsen och attityden till de övergripande målen 
gick vi in på frågor rörande de kritiska framgångsfaktorerna. Rent allmänt 
kan väl sägas att respondenterna var överens om att de av 
företagsledningen uppställda kritiska framgångsfaktorerna var viktiga. 
Påpekas bör att ett flertal inte förstod vad benchmarking innebär. En 
intressant och vaken synpunkt som en respondent hade gällande de kritiska 
framgångsfaktorerna inom processperspektivet var att de endast var 
kopplade till att göra saker på rätt sätt Det vill säga den andra delen av 
målsättningen, och inte till att göra rätt sak. I övrigt kan sägas att en del av 
respondenterna nämnde att de kanske hade kunnat komplettera med någon 
framgångsfaktor om de bara hade kollat igenom styrkortet på förhand. 
Något som vi gärna hade sett att de hade gjort, det var som sagt tanken med 
att ge dem tillgång till styrkortet några dagar i förväg. 
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5.3.4 Nedbrutna målsättningar 
Efter att ha ställt frågor rörande de kritiska framgångsfaktorerna gick vi in 
på frågor rörande de nedbrutna målsättningarna. Generellt kan sägas att 
flertalet av respondenterna hade svårt att säga något om de finansiella 
målsättningarna. En av respondenterna inom produktion uttryckte sig på 
följande sätt;  

Jag begriper ju att ett företag måste gå ihop. Det begriper ju vem fan som 
helst. Men sen om det ska vara 15 eller 20 % vinst, det är ju upp till ägaren 
att sätta det målet åt oss, och sen är det ju kunderna som ska betala för det   

De målsättningar som ett flertal hade synpunkter på var målet att 98 % av 
alla tidsramar i projekt skulle hållas, att 50 % av personalen ska bidra till 
förslagsverksamheten och att alla ska delta i någon friskvårdsaktivitet 2 
timmar per vecka. Alla respondenter var överens om att det var bra mål, 
men att de skulle bli svåra att uppnå.  

98 % klarar man aldrig

 

Den enda målsättning som rönte viss kritik var den om att intranätet skall 
uppdateras 10 gånger per vecka. En majoritet av de tillfrågade ansåg att 
uppdatering inte var något självändamål utan att innehållet i 
uppdateringarna var det väsentliga. Det som efterfrågades var snarare 
relevant information om vad som var på gång inom företaget och vem som 
ansvarade för vad. Flera av respondenterna påpekade att ledningen var 
väldigt snål med att lämna ut information till de anställda. Ett exempel som 
en av respondenterna gav var att det gick att läsa i tidningen om en 
eventuell utbyggnad innan de fick någon information om det internt.  

5.3.5 Måtten och dess påverkbarhet 
På frågan om måtten fångade målsättningarna på ett bra sätt, ansåg de av 
respondenterna som ville ta ställning att så var fallet. Återigen angav en 
majoritet av respondenterna att de önskade vara bättre förberedda och 
insatta i styrkortet för att ha någon åsikt om måtten. När det gällde frågan 
om respondenterna kände att de kunde påverka utfallet i måtten uppgav de 
anställda inom produktion att de kände att de till viss del kunde påverka de 
flesta mått, dock i väldigt liten och marginell grad. Bland de anställda inom 
administration var åsikterna ungefär densamma. Enda skillnaden var att 
många ansåg sig ha svårt att påverka resursförbrukningen, något som till 
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sin natur ligger väldigt nära produktionsenheten. En av respondenterna 
inom det administrativa sade följande angående om alla mått kändes som 
påverkbara; 

Hela resursförbrukningen är väl ganska mycket relaterat till 
produktionen

 

5.3.6 Övriga idéer som framkom vid diskussion kring ledningens 
styrkort 

En sak vi lade märke till var att i diskussionerna kring styrkortet, framkom 
en hel del idéer på hur verksamheten kan förbättras. Med hjälp av en 
diskussion kring styrkortet kunde idéerna sättas in i ett sammanhang. Till 
exempel framkom en idé på hur en företagskultur kan skapas. Genom att 
exempelvis träffas utanför arbetet och göra aktiviteter ihop skulle en 
Swedish Tissue-anda kunna skapas. En sådan anda syftar till att minska 
känslan av vi och dem, som idag finns mellan produktion och 
administration. En annan intressant sak som framkom var det faktum att det 
inom produktionen finns en form av grupptryck inom och mellan 
skiftlagen. Grupptrycket leder till att de anställda inte optimerar 
maskinerna i syfte att minska arbetsbördan. En respondent påpekade att 
mycket finns att hämta bara genom att utnyttja maskinernas kapacitet 
bättre. 

Ett annat förslag som framkom var att det skulle synliggöras vilka förslag 
som hade belönats, så att det går att se vad för typ av förslag som 
efterfrågas. Även en belöning för varje inlämnat förslag efterfrågades. 

I våra diskussioner kring styrkortet framkom som synes en hel del åsikter 
om vad som är fel och på hur verksamheten kan förbättras. 

5.3.7 Skapande av engagemang, dialog och intresse 
När det gällde skapande av engagemang, intresse och dialog började vi 
med att fråga respondenterna om vad de trodde krävdes för att de aktivt ska 
engagera sig i att påverka styrkortsmåtten. De allra flesta var överens om 
att det skulle vara bra att koppla bonusen till måtten i styrkortet. På det 
sättet skulle fokus skapas på just de mått som företagsledningen önskar ha 
fokus på. Delaktighet i att sätta målen och göra det roligt att uppnå målen 
var ytterligare något som flera av respondenterna nämnde. En annan vanlig 
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åsikt var att måtten var tvungna att brytas ner och göras mer påverkbara så 
att de anställda känner att de verkligen kan påverka måtten. Till exempel 
genom att sammanfalla med arbetsuppgifterna eller tjänsten de anställda 
har. En av de anställda inom produktion uttryckte det såhär;  

Är målen för övergripande känner man att man inte kan påverka dem, då 
bryr man sig inte. De måste brytas ner till min nivå så jag känner att jag 
kan påverka dem.

 

För att respondenterna regelbundet ska följa måttens utveckling angavs av 
de flesta att bonusen skulle kopplas till utfallet i styrkortsmåtten. Flera 
angav även här att det måste göras roligt att uppnå målen. De flesta 
respondenter sade även att det krävdes att styrkortet är lättillgängligt, 
aktuellt och ger snabb återkoppling på det som utförs för att intresse kring 
det ska kunna skapas. En av respondenterna sade följande angående vad 
som krävs för att styrkortet ska följas; 

Det är om det är lättåtkomligt, typ intranätet då är det ju enkelt

 

Är det inte färskt blir det bara ett konstaterande, förklarade en respondent. 
En annan respondent utvecklade betydelsen av snabb återkoppling genom 
att förklara att i dagens bonussystem, till exempel, tar det en månad innan 
resultatet visas. På det sättet är det omöjligt för de anställda att koppla ihop 
utfallet med de åtgärder som tagits. Därför efterfrågades snabbare 
återkoppling på resultat för att de anställda snabbt skall kunna veta om 
deras handlingar har en positiv effekt. 

Flera nämnde även att de hade fullt upp och att det för deras del 
förmodligen skulle bli tufft tidsmässigt att engagera sig i ett styrkort. Ett 
förslag var att göra styrkortsengagemanget tvingande på något sätt. 
Exempelvis genom att ha möten med ett begränsat deltagarantal, där 
deltagarna görs tvungna att delta i en diskussion kring styrkortet. Detta i 
syfte att motverka att deltagarna bara sitter av mötet, vilket tydligen är 
vanligt förekommande. Genom möten ansåg de flesta av respondenterna att 
det skulle kunna uppstå en dialog kring styrkortet. En av respondenterna 
uttryckte följande angående delaktighet på möten; 

Det finns de som bara sitter av mötena
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När vi ställde frågor om dagens bonussystem märkte vi att det fanns ett 
varierande intresse för detta. Det baseras på ett mått som relaterar 
resursförbrukningen till tillverkad kvantitet. Nästan alla ansåg att det inte 
fungerade bra. Den vanligaste kritiken var just att det var alldeles för 
långsam och ojämn återkoppling samt svårt att förstå. Dessutom upplevdes 
påverkbarheten som dålig. En av respondenterna inom produktion sade att;  

Man kan komma hit efter en ledighet och efter att ha legat på plus på 
bonusen innan så kan man nästan vara skyldig när man kommer tillbaka

 

En majoritet av de anställda inom administration ansåg att bonusen endast 
kunde påverkas av de inom produktion. Detta låga intresse för dagens 
bonussystem avspeglades även i att en majoritet av de tillfrågade inte 
regelbundet följde bonusens utveckling. 

5.3.8 Styrkortets synliggörande 
Efter att ha ställt frågor kring dagens bonussystem gick vi in på frågor 
rörande var någonstans respondenterna ansåg att utfallet i styrkortsmåtten 
skulle redovisas. Nästan alla var överens om att intranätet var en given 
plats och en majoritet ansåg att det även behöver kompletteras med andra 
ställen för att verkligen få ut budskapet. Det finns en utbredd 
intranätsanvändning inom företaget, men det hände även under intervjuerna 
att respondenterna påpekade att en del äldre kollegor, som jobbat inom 
produktion i många år, har en väldigt låg datorvana och att de väldigt sällan 
är inne på intranätet. Andra vanliga förslag som framkom om var styrkortet 
skulle redovisas var på tavlor i fikarummen och på ställen där många 
passerar, i mötesform eller via brev. Många poängterade just vikten av att 
ta upp det på möten som ett bra sätt att få dem att följa styrkortets 
utveckling. En av respondenterna hade ytterligare ett förslag;  

Man kanske ska skicka med det med lönespecen? Där tittar ju folk i alla 
fall

 

5.3.9  Förståelse 
Som avslutande frågor frågade vi respondenterna om de ansåg att styrkortet 
var tydligt på det viset att det på ett bra och sammanhängande sätt visade 
hur företaget vill utvecklas och nå sina uppsatta mål. I det närmaste alla 
respondenter ansåg att så var fallet. Tilläggas bör dock att vi i flera fall 
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hade fått börja vår intervju med att förklara tankarna bakom och hur ett 
styrkort fungerar. Efter det sade nästan alla av respondenterna att de tyckte 
sig förstå sammanhanget och alla utom en av respondenterna ansåg att det 
var en bra idé att införa ett balanserat styrkort. En majoritet reserverade sig 
och sade att de trodde att det skulle bli bra under förutsättning att det 
gjordes på rätt sätt. Nästan alla underströk vikten av styrkortet introduceras 
med mer information och utbildning. Detta angavs även av de flesta som en 
förutsättning för att intresse och engagemang kring det ska kunna skapas. 
En annan vanlig åsikt som framkom var även att det var väldigt viktigt att 
presentera styrkortet och hur man arbetar med det på ett enkelt sätt för att 
få ett intresse för det i företaget. Till exempel uppgav en majoritet att 
styrkortet upplevdes som rörigt med alla mål och mått. Är det för invecklat 
är risken stor att ingen orkar bry sig ansåg flera av respondenterna. 

Ett förslag som framkom var att styrkortet skulle kunna göras mer 
pedagogiskt genom att perspektiven ställdes upp från vänster till höger i 
stället. Det skulle göra orsak-verkan-kedjan mer uppenbar eftersom text 
läses i denna riktning. Ett annat förslag var att utveckla de strategiska 
målsättningarna till mer förklarande texter och därigenom tydliggöra dess 
innebörd. 

En annan av respondenterna föreslog att det skulle göras något speciellt 
kring introduktionen av styrkortet för att skapa intresse och undvika att det 
bara blir ett möte i mängden där man informerar om styrkortet. Som 
exempel gavs att introduktionsmötet skulle kunna utlokaliseras till någon 
annan lokal än den vanliga möteslokalen. Det skulle då samtidigt kunna 
arrangeras någon liten tillställning kring hela introduktionen. Samme 
person sade att risken att det blir ett möte i mängden är stor, då det i 
dagsläget redan är många möten. En del av alla dessa möten ansåg 
respondenten ifråga kändes överflödiga och uttryckte sig på följande sätt;  

Det finns möten för allt mötenas möten etcetera

 

Överhuvudtaget är vårt intryck från intervjuerna att det finns ett visst 
intresse för att införa styrkortet. Det är naturligtvis ett varierande intresse, 
olika från respondent till respondent, men vi har nästan bara möts av 
positiva reaktioner. En av respondenterna uttryckte följande på frågan om 
ett balanserat styrkort verkar vara något att införa;  

Det tycker jag, jag tycker det verkar vara en jättebra idé.
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En annan person fällde, med stor entusiasm, kommentaren;  

Jag tycker det verkar vara kalaskul

 

Visst finns det ett intresse hos de operativa aktörerna för att införa ett 
balanserat styrkort. Det råder ingen tvekan om det. Frågan är bara hur man 
bör gå tillväga vid dess implementering? 
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6 Implementering av styrkort 
I detta kapitel relateras det insamlade empiriska materialet till de teorier vi 
presenterat om implementering och styrkort. Mot denna bakgrund ges 
sedan våra rekommendationer på hur Swedish Tissue kan gå till väga vid 
implementeringen av sitt styrkort. Efter det följer en rekommendation på 
hur en allmän implementeringsprocess kan utformas. 

6.1 Implementering av Swedish Tissues styrkort 
Hussey (1996) sammanfattar en lyckad strategiimplementering i de sex 
olika stegen föreställa, aktivera, stödja, installera, säkerställa och visa 
erkänsla. Med utgångspunkt i var och ett av dessa sex steg följer våra 
kommentarer och rekommendationer på hur Swedish Tissue kan gå till 
väga vid implementeringen av sitt styrkort. Varje steg inleds med en 
diskussion för att underlätta möjligheten att relatera våra 
rekommendationer till analysen.  

Föreställa 
 Skapa en sammanhängande bild av framtiden  

I Swedish Tissues fall är redan både vision och affärsidé väl 
kommunicerade ut i organisationen. Exempelvis var samtliga respondenter 
i vår undersökning medvetna om företagets vision och affärsidé. Med 
styrkortet kan denna framtida önskade bild av hur företaget ska utvecklas 
dessutom kommuniceras på ett sammanhängande sätt. Att styrkortet 
kommunicerade företagets bild av hur det avser utvecklas på ett 
sammanhängande sätt var även uppfattningen hos respondenterna i vår 
undersökning. Mot beskrivna bakgrund anser vi att detta steg är uppfyllt i 
Swedish Tissues fall och därför ges inga rekommendationer till detta 
moment. 

Aktivera 
 Tillförsäkra att medarbetarna stödjer, förstår och delar bilden av hur 

företaget ska utvecklas.  

Vikten av förståelse poängteras även av Merchant och Van der Stede 
(2003) samt Kaplan och Norton (1999) på olika sätt som en förutsättning 
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för att medarbetarna ska kunna bidra till att implementera strategin. Kaplan 
och Norton (1999) menar även att ett första hinder mot att implementera en 
strategi uppstår när en organisation inte kan omsätta sin vision och strategi 
i termer som går att förstå och agera utifrån. Vad företagets vision och 
affärsidé innebär påstod sig i princip samtliga respondenter veta. Noterbart 
är att flera respondenter senare visade sig sakna förståelse för vad 
innovativt betyder när diskussion kring de övergripande målsättningarna 
fördes. Att ett flertal respondenter inte erhållit någon information om varför 
företaget har den vision och affärsidé det har samt att flera enligt oss inte 
kunde redogöra för affärsidéns innebörd tolkar vi som att förståelse till viss 
del saknas för dessa inom organisationen. Även gällande de övergripande 
målen i styrkortet, är vår uppfattning att förståelse till viss del verkar 
saknas. Som tidigare nämnts, förstod flera inom produktion exempelvis inte 
vad som menades med innovativt. Ett flertal respondenter verkade inte 
heller helt ha greppat vad som menas med att göra rätt saker rätt. De flesta 
respondenters uppfattning om detta tolkade vi som aningen snäv. Det 
eftersom respondenternas exemplifieringar med vissa undantag uteslutande 
handlade om att göra enligt specifikation eller göra rätt från början i syfte 
att undvika att behöva göra om något.  

Rekommendation:

 

För att underlätta förankringen av strategin är vår rekommendation att 
information ges om varför vision och affärsidé är så viktiga och hur de kan 
uppnås. Till exempel genom att informera om att många kunder väljer 
Swedish Tissue framför andra tillverkare med lägre pris just på grund av 
leveranssäkerhet och kvalitet samt att förutsättningen för att på sikt kunna 
konkurrera med länderna i öst är en extrem effektivitet. En effektivitet som 
bottnar i att företaget ständigt finner nya och smartare sätt att bedriva 
verksamheten på. För att vägleda och inspirera till innovativitet samt visa 
hur den enskilda individen kan bidra till förslagsverksamheten kan även de 
förslag som genomförts offentliggöras. Det var också något som 
efterfrågades. 

Gällande de övergripande målsättningarna kan en förklarande text vara ett 
alternativ till de kort formulerade målsättningarna för att skapa klarhet, 
vilket även föreslogs. Utan konkreta förklaringar och exemplifieringar 
riskerar korta formulerade meningar att tolkas på olika sätt och orsaka 
missförstånd. Något som varken vägleder eller bidrar till att skapa 
förutsättning för att enklare förankra strategin. 
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Stödja 

 
Inspirera medarbetarna till att uppnå uppsatta mål.   

De flesta av respondenterna nämnde att mer påverkbara mått och frekvent 
uppdatering kan få dem engagerade i och intresserade styrkortet. Flera 
nämnde även delaktighet i att sätta målen som något som kan få dem 
engagerade i att påverka måtten. Vissa mått upplevdes även av flera som 
lite för tufft satta. Påverkbarhet och snabb återkoppling på utförd prestation 
ingår även i Merchant och Van der Stedes (2003) rekommendationer 
gällande förutsättningar för effektiv målstyrning. Merchant och Van der 
Stede (2003) betonar även vikten av att målsättningarna är lämpligt satta 
för att skapa motivation. Betydelsefullt blir därmed att bryta ner styrkortets 
mål och mått så att de blir påverkbara och lagom utmanande för 
medarbetarna samt att se till att en frekvent uppdatering av styrkortet och 
dess mått görs. Att nedbrytning är viktigt är även Kaplan och Norton 
(1999) inne på i sitt resonemang kring att ett hinder för implementera en 
strategi är just att strategin inte omvandlats till mål för avdelningar, team 
och individer.    

Betydelsen av påverkbarhet för att skapa intresse för styrkortet bör inte 
underskattas. Det understryks, enligt oss, av det faktum att flera av 
respondenterna uppgav just liten möjligheten att påverka utfallet som den 
stora anledningen till det låga intresset för dagens bonussystem inom 
Swedish Tissue.  

Rekommendation:

 

Om styrkortet ska fungera som ett inspirerande och motiverande 
målstyrningsverktyg rekommenderar vi att styrkortets mål och mått bryts 
ner och görs mer påverkbara. Nedbrytningen kan göras genom att 
styrkortets mål och mått bryts ner till separata målstyrningsprogram för 
avdelningar, skiftlag och individer beroende på vad som är möjligt och 
lämpligt. En sammanfattande struktur på nedbrytningen av styrkortet kan 
vara att varje avdelning eller skiftlag har egna styrkort med mål och mått 
från det övergripande styrkortet som de utvärderas och belönas efter. (Se 
bilaga 5 för våra förslag på hur detta kan ske kopplat till styrkortet) Det i 
kombination med att individen utvärderas och belönas utifrån prestationer 
de gjort kopplat till styrkortets mål och mått, exempelvis 
förslagsinlämning.  Ett förslag till att komma åt problemet med att 
skiftlagen inte optimerar maskinerna är att införa någon form av ackord. 
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Detta relaterat till att återkoppling i rena pengar angavs som något som kan 
skapa engagemang i styrkortet och dess mått av några inom produktion. 
För att minska risken för slarv kan ackordet även innehålla avdrag för 
resursförbrukning som exempelvis fiberförbrukning och kassationer 
etcetera. På det sättet möjliggörs att grupptrycket istället skapar en social 
styrning, där de som vill tjäna extra pengar optimerar maskinerna och på 
det sättet får med sig de andra.  

Vidare rekommenderar vi att styrkortets mått uppdateras så ofta som 
möjligt för att skapa intresse. De flesta av respondenterna poängterade 
vikten av lättillgänglighet för styrkortet. Vi anser därför att kan vara bra om 
styrkortet finns tillgängligt på fler ställen än på intranätet. Exempelvis med 
lönekuvertet, där alla automatiskt tittar eller på tavlor runt om i 
anläggningen där många passerar och i fikarummen, vilket även föreslogs.  

Vad gäller de nedbrutna målsättningarna, som av flera upplevdes som för 
tufft satta, kan en idé vara att diskutera dem med de anställda och komma 
fram till en gemensam målsättning. På detta sätt kan inspiration och 
ytterligare motivation skapas. Det kan även bidra till att undvika risken 
med tappat intresse för målen på grund av att de upplevs som alldeles för 
svåra att uppnå. 

Installera 
 Utarbeta planer för att strukturera och säkra att strategin kan 

implementeras och kontrolleras. 

Vikten av att knyta resursfördelningar och handlingsprogram till strategiska 
prioriteringar poängteras i Kaplan och Norton (1999). Även Olve et al 
(1997) betonar vikten av att utforma handlingsplaner till styrkortet. Kaplan 
och Norton (1999) förordar även att styrkortsansvariga utses. Mot 
bakgrund av att styrkortet som helhet och att respektive perspektiv redan 
har en ansvarig har vi identifierat att följande planer återstår att utveckla för 
Swedish Tissue:  

Nedbrytning av styrkortets mål och mått till avdelningar, skiftlag och 
individer 
Utarbeta en plan för hur styrkortssamordningen och 
strategiimplementeringen kan följas upp 
Fastställa hur belöningssystemet ska utformas 
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Hur styrkortets mål och mått kan brytas ner beskrivs i stödjande steget och 
bilaga 5. För hur styrkortssamordningen och strategiimplementeringen kan 
följas upp samt hur belöningssystemet kan utformas hänvisas till de 
kommande stegen säkerställa och visa erkänsla. Det här stegets fokus 
kommer istället att ligga på betydelsen av att:   

Utveckla handlingsplaner för hur målen ska kunna uppnås 
Integrera styrkortet med budget 
Fastställa hur styrkortets mått ska mätas och sammanställas 
Fastställa hur styrkortet ska introduceras 
Integrera förslagsverksamheten med styrkortet   

De flesta respondenters uppfattning var att utbildning och information 
kring styrkortet behövs för att skapa förståelse och intresse för det samma. 
Vikten av utbildning i strategin och styrkortet poängteras även av Kaplan 
och Norton (1999).  Flera respondenter nämnde även att det för deras del 
förmodligen skulle bli tufft tidsmässigt att intressera och engagera sig i ett 
styrkort. Ett förslag var att göra styrkortsengagemanget tvingande på något 
sätt, exempelvis genom möten med begränsat deltagarantal. Det och 
faktumet att endast ett fåtal av respondenterna hade läst genom det mejlade 
styrkortet ordentligt innan våra intervjuer tycker vi även tyder på ett behov 
av att direktstyra medarbetarna till att lära sig om styrkortet. 

Rekommendation:

 

Eftersom handlingsplaner är en viktig förutsättning för att uppnå 
styrkortsmålen är vår uppmaning att företagsledningen innan sjösättningen 
av styrkortet sammanställer de handlingsplaner som behövs. Då resurser 
kommer att behöva avsättas för att genomföra handlingsplanerna anser vi 
även att styrkortet bör integreras med budget.  Eftersom en frekvent 
uppdatering, vilket tidigare rekommenderats i det stödjande steget, även 
kräver att ett system utvecklas för hur måtten mäts och sammanställs är vår 
rekommendation att det fastställs hur detta ska ske och att ansvariga för 
detta även utses. Att detta inte är helt lätt framgick även i Kasurinens 
(2002) undersökning, där ett bristfälligt informationssystem identifierades 
som något som försenade styrkortsimplementeringen. 

Mot bakgrund av den inledande diskussionen om hur förståelse och intresse 
för styrkortet kan skapas är vår rekommendation att styrkortsintroduktionen 
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görs med utbildning och sker i mötesform med de anställda. För att undvika 
att styrkortet drunknar i ett av alla möten kan introduktionsmötet ske som 
ett separat styrkortsmöte och i någon speciell form, vilket även förordades. 
För att se till att de anställda tar aktiv del och inte bara sitter av mötet 
föreslår vi att deltagarantalet på dessa möten begränsas till grupper om 
exempelvis maximalt tio personer. Vi rekommenderar även att fokus på 
dessa möten ligger på de perspektiv, mål och mått som deltagarna har störst 
intresse i. Detta i syfte i att göra introduktionen så enkel som möjligt, vilket 
många efterfrågade.  

Med hänvisning till rekommendationerna i aktiveringssteget om förståelse 
föreslår vi att det på introduktionsmötena även ges utbildning och 
information om vision, affärsidé och övergripande mål.  

Förutom att informera medarbetarna om att deras idéer på hur styrkortets 
mål kan uppnås är viktiga kan medarbetarna uppmuntras och påminnas om 
att lämna förslag gällande detta. Dels redan på introduktionsmötet, dels 
senare i förslagsverksamheten. Vikten av att uppmuntra medarbetarna till 
att bidraga med förslag poängteras även av Kaplan och Norton (1999). 
Även om styrkortet i princip är spikat i detta skede kan idéer av värde 
gällande kompletterande handlingsplaner framkomma. Dessutom 
möjliggörs en inskolning i hur medarbetarna kan använda styrkortet som 
vägledning gällande förslagsinlämning på hur verksamheten kan förbättras. 

Säkerställa 
 Följa upp och kontrollera att implementeringsprocessen går enligt plan. 

Betydelsen av återkopplingssystem som ger möjlighet att granska hur 
strategin implementeras och efterföljs poängteras även av Kaplan och 
Norton (1999) och Simons (1994) på olika sätt. Med styrkortet ges 
möjlighet att kontrollera hur strategiimplementeringen fortskrider. För att 
lära behövs även återkoppling på varför måtten utvecklar sig som de gör. 
Ett bra sätt att följa upp den här typen av strategisk osäkerhet är enligt 
Simons (1994) genom diskussioner med organisationens medarbetare. 
Flera respondenter nämnde att det förmodligen kommer att bli tufft 
tidsmässigt för dem att intressera och engagera sig i ett styrkort. De flesta 
nämnde även att möten kan få dem att följa hur styrkortets mått utvecklar 
sig och få dem att diskutera styrkortet. Mot denna bakgrund tycker vi att 
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det verkar finnas ett behov av att följa upp styrkortet med medarbetarna i 
en mötesform.  

Ett annat behov är möjligheten att följa upp och kontrollera 
styrkortssamordningen. Det vill säga möjligheten att även följa upp hur 
många avdelningar, skiftlag och anställda som har informerats och har sina 
mål kopplade till styrkortet. Speciellt viktigt är nog detta med tanke på den 
dåliga disciplin som idag råder i företaget gällande att avsluta projekt i tid. 

Rekommendation:

 

Gällande uppföljningen av hur strategiimplementeringen fortskrider är vår 
rekommendation att de som ansvarar för respektive perspektiv regelbundet 
redogör för måluppfyllelsen i deras perspektiv. Det kan exempelvis göras i 
samband med de regelbundna budgetmöten som finns. I Swedish Tissues 
styrkort finns inga mål eller mått som mäter styrkortssamordningen. Vårt 
råd är därför att mål sätts upp för hur långt samordningen ska ha nått vid de 
olika budgetmötena. Det kopplat till vår tidigare rekommendation om att 
integrera styrkortet med budget. Med de här uppföljningarna kan 
indikationer fås på hur hela implementeringsprocessen avancerar. Det 
möjliggör även att åtgärder kan vidtas i tid för att säkra att 
implementeringsprocessen inte försenas eller rinner ut i sanden. 

Vårt är råd är också att styrkortet bör följas upp med de operativa aktörerna 
i mötesform ett par gånger om året. Det mot bakgrund av den inledande 
diskussionen gällande de operativa aktörernas åsikter om styrkortet, och 
hur det kan följas upp för att skapa lärande. 

Visa erkänsla 
- Uppmärksamma och belöna de involverade i implementeringsprocessen 

samt undanröja eventuella hinder för implementeringsprocessen. 

Att koppla belöning och straff till utförd prestation ingår även i Merchant 
och Van der Stedes (2003) rekommendationer gällande målstyrning. Även 
Kaplan och Norton (1999) betonar vikten av belöning genom att poängtera 
att frågan är när och inte om belöningssystemet ska kopplas till strategin. 
En idé de flesta respondenter nämnde för att skapa intresse och 
engagemang var att koppla bonussystemet till styrkortet. Flera föreslog 
även att det skulle göras roligt att uppnå målen. Det enda konkreta 
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exemplet på hur det kan göras roligt att uppnå målen var att synliggöra bra 
prestationer på något sätt.  

Att bonus kan skapa visst intresse för styrkortet och dess mått tycker vi 
även indikeras av att flera respondenter från den administrativa sidan 
regelbundet är inne och tittar till hur måtten för dagens bonussystem 
utvecklar sig. Detta trots att deras möjlighet att påverka dessa är mycket 
små. Vi anser dock att bonus ensamt inte räcker för att skapa tillräckligt 
engagemang för att påverka måtten. Det tycker vi indikeras, bland annat, av 
att maskinerna inte optimeras. 

Rekommendation:

 

Mot bakgrund av diskussionen ovan är vår rekommendation att 
belöningssystemet så snart som möjligt kopplas till styrkortsmålen. De 
perspektivansvariga kan utvärderas och belönas efter de aggregerade målen 
på halv- eller årsbasis. Avdelningarna, skiftlagen och individerna kan 
utvärderas och belönas kopplat till utfallen i styrkortets mål och mått så 
ofta det går. Vikten av att belöningen inte kommer för sent poängteras även 
av Merchant och Van der Stede (2003). Vissa prestationer kan generera 
bonus varje månad (ackord, förslag etcetera), medan andra mått kan 
generera bonus på halv- eller helårsbasis beroende på vad som är möjligt 
och lämpligt. Förutom att bifoga styrkortet med lönespecifikationen kan 
även stående rader på lönespecifikationen finnas med de nedbrutna mått 
som ingår från styrkortet för varje avdelning, skiftlag och individ som en 
extra påminnelse om styrkortet.   

Idén med att göra det roligt att uppnå målen kan vara något att utveckla 
med tanke på att flera respondenter föreslog just detta. Relaterat till 
förslaget om att synliggöra bra prestationer kan till exempel de skiftlag som 
presterat bäst synliggöras på en rankinglista bredvid styrkortet. Skiftlagen 
kan då även se vilka som är bra på vad och rådfråga varandra. För att 
motverka suboptimering och se till att skiftlagen verkligen hjälper varandra 
kan även gemensamma övergripande mål sättas upp med extra bonus som 
belöning. På detta sätt kan även social styrning mellan skiftlagen skapas.  

För att stimulera förslagsverksamheten kan även incitament ges i form av 
att alla förslag belönas, vilket även föreslogs. Exempelvis med en skälig 
ersättning av något slag, inte nödvändigtvis pengar utan någon gåva eller 
liknande. Kvalitativa förslag som genomförts skulle även kunna belönas 
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med ett fast belopp. Förslag som visat sig ha haft en direkt inverkan på 
resultatet kan dessutom kompletteras med en belöning som motsvarar 
hälften av den vinst eller kostnadsbesparing som förslaget har inneburit för 
företaget under det första året. Det är samma system som finns idag, 
kompletterat med att alla förslag belönas samt att ett fast belopp utgår för 
alla förslag som genomförts. Vidare kan såväl själva förslaget som den som 
givit det offentliggöras för att, som vi tidigare var inne på, även andra ska 
kunna vägledas och inspireras av det samtidigt som personen blir 
uppmärksammad för sin insats.  

Kopplat till förslaget om att göra företagsgemensamma saker, som att ha  
någon form av aktivitet tillsammans utanför arbetet, så kan även dessa 
integreras i någon form av belöning på ett mer övergripande plan. Till 
exempel att en viss extrasumma läggs på dessa aktiviteter om något 
övergripande mål från styrkortet infriats, exempelvis från det finansiella 
perspektivet för att även skapa intresse för detta hos de operativa aktörerna. 
På dessa sammankomster kan även priser till halvårets eller årets bästa 
skiftlag och mest förslagsbidragande avdelning  etcetera delas ut. Detta för 
att ytterligare offentliggöra och uppmärksamma goda prestationer och 
motivera medarbetarna till att intressera och engagera sig kring 
styrkortsmåtten. Givetvis kan även bilder och dylikt på prisceremonin 
läggas ut på intranätet och tavlor för att stärka offentliggörandet. 

De bonus- och belöningsvarianter som tagits upp i våra rekommendationer 
måste givetvis anpassas efter vad som är ekonomiskt möjligt. För att skapa 
förutsättning för att möjliggöra detta är vår rekommendation att 
lönesystemet görs mer prestationsbaserat för de anställda som har ansvar 
och mål kopplade till styrkortet. 

6.2 Allmän styrkortsimplementeringsmodell 
Mot bakgrund av vad teorierna säger gällande implementering och vad 
undersökningen bland Swedish Tissues operativa aktörer gett är detta vårt 
förslag på styrkortsimplementeringsprocess. Modellen är mestadels en 
sammanfattning av tidigare rekommendationer till Swedish Tissue och har 
sin utgångspunkt i ett framtaget styrkort med mål, mått, handlingsplaner 
och styrkortsansvariga utsedda. Rekommendationernas fokus ligger på hur 
styrkortet kan implementeras för att skapa intresse och engagemang hos 
operativa aktörer. 



Implementering av balanserat styrkort  Praktikfallet Swedish Tissue 

74 

6.2.1 Implementeringsförutsättningar 
De förutsättningar som identifierats för att möjliggöra en 
styrkortsimplementering är att resurser avsätts till det, ansvar delegeras till 
de aggregerade målen och måtten samt att ett system utvecklas för hur 
styrkortets mått ska mätas och sammanställas. Eftersom resurser behöver 
avsättas för att förverkliga handlingsplanerna rekommenderas att styrkortet 
integreras med budget. Vikten av detta poängteras av både  Hussey (1996) 
och Kaplan och Norton (1999). Eftersom ett styrkortsprojekt är så pass 
omfattande är vår uppfattning att ansvariga för styrkortets aggregerade mål 
och mått även bör utses. Vikten av att strukturera och delegera ansvar 
kopplat implementeringen poängteras av Hussey (1996). Om styrkortet ska 
uppdateras frekvent krävs att ett system utvecklas för hur måtten mäts och 
sammanställs. Av den anledningen rekommenderas att det fastställs hur 
detta ska ske, samt att ansvariga för detta även utses. Att detta inte är helt 
lätt framgår även av Kasurinens (2002) undersökning. 

För att ta till vara på eventuell värdefull information gällande hur styrkortet 
alternativt sett kan utformas och implementeras på, rekommenderas att 
styrkortet stäms av med ett antal operativa aktörer innan det sjösätts. Att 
värdefull information gällande detta kan finnas tycker vi framgick i vår 
undersökning med tanke på mängden framkomna åsikter och idéer. På detta 
sätt möjliggörs även bottom-up-processens fördelar. 

6.2.2 Implementeringsanpassningar 
De flesta respondenter i vår undersökning upplevde styrkortet som rörigt. 
De ansåg att det behövde göras enklare, samt poängterade behovet av mer 
utbildning kring det. Flera uppgav även att det förmodligen kan bli tufft 
tidsmässigt för dem att engagera sig i ett styrkort. Mot bakgrund av detta, 
och det faktum att endast ett fåtal hade läst igenom det mejlade styrkortet 
ordentligt innan våra intervjuer, rekommenderas att en introduktion med 
utbildning och information om styrkortet ges i mötesform. Deltagarantalet 
kan även begränsas för att undvika eventuella avsittningsproblem . För att 
undfly risken med att introduktionen drunknar i ett av många möten kan 
mötet även förslagsvis hållas i någon speciell form. Introduktionsmötet kan 
även innehålla information gällande vision, affärsidé och övergripande mål. 
Dels för att undvika problemet med olika tolkningar och missförstånd, dels 
för att skapa förutsättning i att enklare förankra strategin. Att olika 
tolkningar lätt kan göras tycker vi framkom i vår undersökning. Fokus på 
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dessa möten kan även ligga på de perspektiv, mål och mått som deltagarna 
har störst intresse i. Det i syfte i att göra styrkortsintroduktionen så enkel 
som möjligt, vilket av många respondenter i vår studie efterfrågades. 

Förutom att informera medarbetarna om att förslag och idéer på hur 
styrkortets mål kan uppnås är viktiga, rekommenderas även att 
medarbetarna uppmuntras och påminns om att kontinuerligt lämna förslag 
gällande detta. Dels redan på introduktionsmötet, dels senare i 
förslagsverksamheten. Vikten av att uppmuntra medarbetarna till att 
komma med förslag gällande strategin framhålls även av Kaplan och 
Norton (1999). Även om styrkortet i princip är spikat i detta skede kan 
idéer av värde gällande kompletterande handlingsplaner framkomma. 
Dessutom möjliggörs en inskolning i hur medarbetarna kan använda 
styrkortet som vägledning gällande förslag på hur verksamheten kan 
förbättras. 

För att skapa engagemang och intresse för styrkortet inom hela 
organisationen är vår rekommendation att mål och mått bryts ner och görs 
mer påverkbara samt att belöningar kopplas till dem. Sammanfattningsvis 
kan nedbrytningen resultera i separata styrkort för såväl individer som för 
olika grupper och avdelningar. Belöningar kan även direkt utgå för gjorda 
prestationer kopplat till styrkortet, beroende på vad som är möjligt och 
lämpligt. Detta mot bakgrund av att de flesta respondenter i vår 
undersökning nämnde just att påverkbara mått och bonus skulle kunna få 
dem engagerade i styrkortet. Viktigt tror vi även är att utforma 
belöningssystemet på en mängd olika sätt. Det med tanke på att ett flertal 
respondenter i vår undersökning även föreslog att göra det roligt att uppnå 
målen som något som kan få dem intresserade och engagerade i styrkortet. 
För att möjliggöra social styrning och motverka suboptimering 
rekommenderas även att de anställda belönas efter hur det övergripande 
styrkortets mått utvecklar sig. Bonus och belöningsvarianterna måste 
givetvis anpassas efter vad som är ekonomiskt möjligt. För att skapa 
förutsättning för att möjliggöra detta kan lönesystemet göras mer 
prestationsbaserat för de anställda med ansvar och mål kopplade till 
styrkortet. 

Mot bakgrund av att många respondenter i vår studie efterfrågade ett 
lättillgängligt och frekvent uppdaterat styrkort bör styrkortet finnas 
tillgängligt på flera ställen och uppdateras så ofta det går. Intranät, som de 
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flesta i vår undersökning föreslog, kompletterat med information på tavlor 
runt om på företaget och i lönekuvertet är våra förslag. 

Gällande uppföljningen av hur styrkortet och dess mått utvecklas, 
rekommenderas att det tas upp till diskussion med medarbetarna i 
mötesform ett par gånger om året. Dels för att möjliggöra ett lärande, dels 
för att hålla styrkortsintresset vid liv. Det då flera respondenter i studien 
nämnde att det förmodligen kan bli tufft tidsmässigt för dem att engagera 
sig i ett styrkort. Möten angavs även som bra komplement till intranätet vad 
gäller synliggörande av styrkortet och något som kan få de operativa 
aktörerna att diskutera styrkortet.  

6.2.3 Säkerställa implementeringen 
Då styrkortsimplementering oftast är ett väldigt omfattande projekt kan en 
idé vara att sätta upp mål och mått för hur styrkortssamordningen 
fortskrider. Antingen direkt i styrkortet eller att mål sätts upp för hur långt 
styrkortssamordningen ska ha hunnit vid olika mötestidpunkter, exempelvis 
budgetmöten. Det med hänvisning till tidigare rekommendation om att 
integrera styrkortet med budget. Av samma anledning förordas även att det 
på budgetmötena diskuteras hur de aggregerade måtten utvecklar sig. Med 
dessa uppföljningar kan indikationer fås på hur hela 
implementeringsprocessen avancerar. På detta sätt möjliggörs att åtgärder 
kan vidtas och sättas in i tid för att säkra att hela styrkortsprojektet inte 
försenas, alternativt rinner ut i sanden.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser kopplat till de 
undersökningsfrågor som uppsatsen avser besvara. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattad modell på hur en styrkortsimplementeringsprocess kan 
utformas. Slutsatserna är uppställda utifrån de frågeställningar vi utgått 
ifrån. 

7.1 Så upplever och tolkar de operativa aktörerna 
företagsledningens balanserade styrkort 

Vår uppfattning är att ett mejlat styrkort inte röner något större intresse hos 
de operativa aktörerna. Det beror till stor del på att många inte förstår dess 
innebörd. Anledningen till det anser vi vara bristen på intresse, information 
och utbildning gällande vad ett styrkort är för något och hur det används. 
Vår erfarenhet är att ett styrkort utan kompletterande utbildning och 
information löper stor risk att upplevas som något svårbegripligt, rörigt och 
ointressant. Att tro att ett mejlat styrkort, som i vårt fall, självt är begripligt 
och automatiskt kan skapa intresse, dialog och engagemang hos fler än ett 
fåtal är nog att ha en övertro på det.  

Dock märkte vi i vår undersökning att det gick ganska snabbt att lära ut 
grundtankarna bakom det balanserade styrkortet och skapa förståelse för 
dem. Genom att informera och utbilda personalen i det balanserade 
styrkortet ökar möjligheten att få en givande diskussion kring styrkortet 
under dess framtagning. Det underlättar i sin tur hela den resterande 
implementeringsprocessen. 

7.2 Så kan förståelse, intresse och engagemang kring 
ett styrkort skapas hos de operativa aktörerna 

Nedanstående bild sammanfattar de operativa aktörernas uppfattningar om 
hur förståelse, intresse och engagemang i ett styrkort kan skapas.   
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Figur 15 Sammanställning av svarsalternativ   

En förutsättning för att ett styrkort ska kunna förstås och skapa intresse 
samt engagemang är att implementeringen görs enkel och på rätt sätt. Vi 
anser bland annat att styrkortet bör introduceras med utbildning och 
information i mötesform. Det för att lära alla medarbetare, som kanske inte 
annars har tid att sätta sig in i ett styrkort, om vad ett styrkort är och hur det 
är tänkt att användas. Vi tror att deltagarantalet bör vara begränsat på dessa 
möten för att öka chanserna till en givande diskussion. Att styrkortet kan 
skapa dialog tycker vi indikeras av det faktum att diskussioner om hur 
verksamheten kan förbättras uppkom under våra intervjuer med styrkortet 
som diskussionsunderlag. Styrkortet bör även efter den inledande fasen 
följas upp på möten för att skapa fortsatt intresse, engagemang och 
diskussion kring det. Alla ska veta att styrkortet har hög prioritet! 

För att skapa engagemang och hindra att styrkortet faller i glömska anser vi 
det även vara av vikt att koppla det till belöningssystemet och se till att 
uppdatera det frekvent. Vi förespråkar främst bonus som belöningssystem 
men även andra former av belöningar kan vara aktuella. Viktigast är att 
belöningen har ett värde för den individ som ska sporras av den. Av 
betydelse är även att det går snabbt med att få reda på vad en viss handling 
har genererat, hur man ligger till med bonusen etcetera. Vi anser att ett 
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Mer utbildning  X 
Göra det enklare  X 

   
Intresse, följa styrkortsmåttens utveckling   
Bonus  X 
Göra det roligt att uppnå målen X  
Frekvent uppdatering  X 

   

Vart styrkortet bör finnas tillgängligt   
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Andra ställen, tavlor, lönespecifikation, möten  X 

   

Diskutera styrkortet med kollegor   
Tas upp på möten  X 

   

Engagemang, aktivt försöka påverka måtten   
Bonus  X 
Göra det roligt att uppnå målen X  
Mer påverkbara mått  X 
Delaktighet i att sätta målen X  
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belöningssystem med snabb återkoppling är av stor betydelse för att lyckas 
med att skapa intresse och engagemang kring ett balanserat styrkort. 

Nedbrytningen av mål och mått är en annan sak som måste göras på rätt 
sätt för att engagera även de operativa aktörerna i styrkortet. Individen 
måste känna att han eller hon verkligen har möjlighet att påverka de mått 
som han eller hon ska influera. Ytterligare engagemang kan skapas genom 
att göra de operativa aktörerna delaktiga i att sätta de mål som de ska 
utvärderas och belönas efter. Finns inte motivationen tror vi det är omöjligt 
att uppnå engagemang. 

7.3 Operativa aktörers uppfattningar om hur 
styrkortet kan utformas 

Med tanke på mängden åsikter och idéer som framkom i vår undersökning, 
gällande hur styrkortet alternativt sett kan utformas, drar vi slutsatsen att 
det kan finnas värdefull information även gällande detta att hämta hos de 
operativa aktörerna. Exempelvis visade det sig att företagsledning och 
operativa aktörer kan ha olika uppfattningar om vissa målsättningar.  
Respondenterna hade även en del idéer på hur verksamheten kan förbättras, 
idéer som kan ligga till grund för handlingsplaner. Utöver det framkom 
även ett antal förslag på hur styrkortet kan utformas för att underlätta 
förståelsen. Utifrån de förslagen drar vi följande slutsatser:  

Styrkortet kan göras mer pedagogiskt genom att perspektiven ställs 
upp från vänster till höger i stället. Det skulle göra orsak verkan 
kedjan mer uppenbar eftersom text läses i denna riktning. 
De kort formulerade övergripande målsättningarna kan bytas ut mot 
mer förklarande texter för att undvika missförstånd.  

Vår åsikt är därmed att de operativa aktörerna med fördel kan, och bör, 
involveras i en iterativ framtagningsprocess. Styrkortet kan på detta sätt i 
ett tidigt skede anpassas och göras mer pedagogiskt. Det tjänar både 
organisationen och dess medlemmar på. Vi har tagit fram figur 16 nedan 
för att försöka illustrera hur den iterativa framtagningsprocessen kan se ut. 
Den bygger på att ledningen kontinuerligt ska involvera de operativa 
aktörerna i styrkortsframtagningen.  
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Figur 16 Den iterativa framtagningsprocessen 

7.4 Så kan en implementeringsprocess för ett 
balanserat styrkort utformas 

Vår rekommendation på hur en implementeringsprocess för ett styrkort kan 
utformas illustreras av denna modell. För en mer ingående beskrivning av 
processen hänvisas till kapitlet 6.2.  

Figur 17 Förslag på implementeringsprocess 
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7.5 Slutsatsdiskussion 
Som tidigare nämnts så karaktäriseras fallstudier ofta av frågan huruvida 
dess resultat är generaliserbara även utanför det som undersökts. Eftersom 
det ofta bara är ett eller ett fåtal objekt som studerats på djupet i fallstudien 
kan det vara svårt att dra slutsatser om en hel population mot bakgrund av 
vad som framkommit i denna. 

Även om våra slutsatser till viss del är präglade av den situation som råder 
på vårt fallföretag är vi av uppfattningen att de lärdomar och resultat vi 
kommit fram till är generaliserbara och tillämpbara även utanför vårt 
fallföretag. Detta eftersom de resultat vi kommit fram till i vår 
undersökning är generellt skönjda tendenser gällande operativa aktörers 
uppfattningar kring ett styrkort. Tendenser som rimligtvis även borde 
kunna skönjas bland andra processföretags operativa aktörer eller till och 
med andra typer av företags operativa aktörer. Då givet att företaget i fråga 
inte skiljer sig allt för mycket åt från Swedish Tissue. Exempelvis 
storleksmässigt eller genom att ha en stor andel ekonomer anställda med ett 
naturligt intresse för styrning. 

7.6 Förslag på vidare forskning 
De ovan angivna slutsatserna är de slutsatser vi dragit utifrån det empiriska 
material som samlats in. Kanske hade slutsatserna kunna varit annorlunda 
om någon annan hade analyserat vår empiri? Vi tycker därför att det skulle 
vara väldigt intressant att se om våra slutsatser har någon relevans, vilket vi 
tror. Ett förslag på vidare forskning från vår sida är därför att testa våra 
teorier i en deduktiv undersökning.     
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Företagsledning 8-9/3

 
Befattning 

Gert Eliasson Produktionschef 
Torsten Gille Utvecklingschef 
Assar Gällerspång VD 
Torbjörn Jonsson Ek.chef/IT/HR 
Gunnar Karlsson Miljöchef 

  

Produktion 6/4 Befattning 
Jörgen Banck Underhållssamordnare

 

Sten Björk Processamordnare 
Bengt-Erik Erlandsson Skiftessamordnare 
Pierre Holm Rullmaskinförare 
Mikael Månsson Operatör 
Mathias Jacobsson Kemiingenjör 
Sten Nord Skiftesledare 
Andreas Striem PM-förare 
Bo Toresson Personalman 

  

Administration 7/4 Befattning 
Kerstin Daun Ordermottagning 
Lina Thurfjell Säljare 
Stig Mindor Säljare 
Maria Somvall Säljare 
Gunilla Gustavsson Löneadministratör 
Maj-Lise Josefsson Löneadministratör 
Ingrid Karlsson Ekonomiassistent 
Ingrid Andersson Receptionist 
Eddie Näsström IT 
Pekka Laine Inköpare 
Bo Elofsson Redovisningsansvarig 

Bilaga 1, Intervjuer utförda vid Swedish Tissue i Kisa 



   
Frågor till respondenter 

1. Namn?  
2. Befattning? 
3. Utbildning?  

Frågor angående att kommunicera ut strategi och vision samt tolkning 
och förståelse. 

4. Har du skrivit ut och kollat på styrkortet?  
a. Varför inte?  

5. Vet du vad målstyrning innebär? 
a. Vad innebär det för dig?  

6. Anser du att företagets vision och affärsidé är tydliga och konkreta?  
a. Hur tolkar du dem?  
b. Vet du varför man har just dessa? 

7. Förstår du vad de övergripande målen innebär?  
a. Hur tolkar du dem? 
b. Anser du att de är tydliga och begripliga? 
c. Delar du dessa målsättningar?  

8. Delar du uppfattningen att de i styrkortet uppräknade 
framgångsfaktorerna är de viktigaste aktiviteterna för att uppnå de 
övergripande målen.  

a. Varför/varför inte? 
b. Har du några kritiska framgångsfaktorer att komplettera med?   

9. Åsikter om de nedbrutna målsättningarna? Tuffa/enkla?  
a. Är det något mått som inte mäter målen på ett bra sätt?  
b. Är det något mått du känner att du inte kan påverka?   

Frågor kring implementering 

10. Vad tror du behövs för att du och dina kollegor ska ta ansvar, känna 
engagemang och vara motiverade att arbeta för att förbättra utslagen 
i måtten? 

11. Följer du regelbundet hur måtten som ligger till grund för dagens 
bonussystem utvecklas? 

12. Hur ofta är du inne på intranätet?  

Bilaga 2, Intervjumall



  
13. Vad krävs för att du regelbundet ska följa hur målen i styrkortet 

uppnås? 
14. Vart tycker du att styrkortets utveckling skall göras 

tillgänglig/offentliggöras? 
15. Vad tror du krävs för att det ska uppstå diskussion kring styrkortet 

mellan dig och dina kollegor? 
16. Anser du att styrkortet är tydligt i den meningen att det visar hur 

företaget vill uppnå sina mål och visar hur företaget vill utvecklas på 
ett sammanhängande sätt?  

17. Hur skulle man kunna göra introduceringen av styrkortet mer 
enkel/pedagogisk tror du? 

18. Tycker du att det verkar vara en bra idé att införa ett balanserat 
styrkort?  



   
Bilaga 3, Swedish Tissues preliminära styrkort 

Vision

Affärsidé

 

Övergripande Att ägaren är nöjd Kunderna är nöjda, lönsamma Vi gör rätt saker på rätt sätt Befrämjande av ett innovativt Vi är motiverade och
mål och långsiktiga, men ej för arbetssätt har rätt kompetens

dominerade.

Kritiska A Rörelse resultat A Kundnöjdhet A Benchmarking A Förslagsverksamhet A Etablera företagskultur
framgångs B Kassaflöde B Lönsamhetsstyrning B Lönsamhetsstyrning

 

B Krävande kunder B Nöjd medarbetare 
faktorer C Avkastning eget kapital C Marknadskartläggning C Tidsramar i projekt C Investering C Kompetensutveckling

D Kapitalomsättningshastighet

 

D Kundmix, riskspridning D Flexibilitet och standardisering D Bättre information D Friskvård

Mått A Rullande 12 A Kund rating A Antal nyckeltal och företag A Antal inkomna förslag och A Swedish Tissue anda
B Rullande 12    (Kundbehov, Levsäkerhet B Resursförbrukning    andel bidragande medarbetare B Medarbetare rating
C Rullande 12    Reklamationsnivå)    (Energi,Miljö,Tidsanvändning, B Antal förändringsförslag C GAP-analys

 

C Rullande 12 B ROA (Vinstmarginal     Anläggningseffektivitet)    (från kunder) D1 Antal aktivitetstimmar
         *Kapitalomshastighet) C Leveranssäkerhet interna projekt C Investeringsbelopp D2 Sjukfrånvaro
C1 Andel kartlagda marknader D Flerkunskap D Antal uppdateringar Intranät
C2 Uppdateringfrekvens kartl

D 5 största kunders andel

Mål A Budget i TSEK A X (skala 1-5) A X nyckeltal på X företag A X st förslag, X% av personal

 

A X%
B X % av EBITA B X% B Årlig förbättring på X% B X st B X (skala 1-5)

C X% C1 X% C 98% C Större än avskrivningar C1 Långsiktig försörjning
D X ggr C2 X ggr per år D X% kan mer än en arb.uppg. D 10 ggr/vecka

 

C2 X utb.dag/person 
D < X% D1  X tim per person och vecka

D2 <X%

Övergripande 

ansvarig

Administrativt

ansvarig

Regelverk och information Metoder och hjälpmedel för målstyrning

Grundvärderingar Allas delaktighet, Intressentorientering, Dela med sig, Faktabaserade beslut, Processorientering, Hämta in kunskap, Proaktivitet
Engagerat ledarskap, Problemlösning, Ständiga förbättringar, Målstyrning, Experimenterade.

 

Målstyrningsprocessen

Perspektiv

 
STYRKORT SWEDISH TISSUE AB

"På ett konkurrensmässigt  och innovativt

 
 sätt överträffa våra intressenters  förväntningar"

   MEDARBETARE

 

FINANSIELLT KUND PROCESS UTVECKLING/ INNOVATION

 
"Vi levererar förutsägbarhet"

Det som våra kunder och andra intressenter förväntar sig av oss är
bl.a. leveranssäkerhet, kvalitét, tillgänglighet och "rätt pris"

Vi har alla en kund/leverantörsroll.

AG

 

AG

 

AG

 

AG

 

Ansvarig

CF CF

 

CF

TJ SW GE, GK

 

CF CF

 

Bonusmodellen
byggs upp av

 

AG

 

TG

 

TJ

påverkbara mål
inom bruket



  
Bilaga 4, Swedish Tissues slutgiltiga styrkort 

Vision

Affärsidé

 

Övergripande Vi är motiverade och Befrämjande av ett innovativt Vi gör rätt saker på rätt sätt Kunderna är nöjda, lönsamma Att ägaren är nöjd
mål har rätt kompetens arbetssätt och långsiktiga, men ej för

dominerade.

Kritiska A Nöjd medarbetare A Förslagsverksamhet A Lönsamhetsstyrning A Kundnöjdhet A Rörelse resultat
framgångs B Etablera företagskultur B Krävande kunder B Benchmarking B Lönsamhetsstyrning B Kassaflöde
faktorer C Kompetensutveckling C Investering C Tidsramar i projekt C Marknadskartläggning C Avkastning eget kapital

D Friskvård D Bättre information D Flexibilitet och standardisering D Kundmix, riskspridning D Kapitalomsättningshastighet

Mått A Medarbetare rating A Antal inkomna förslag och A Resursförbrukning A Kund rating A Rörelseresultat 12 mån
B Swedish Tissue anda    andel bidragande medarbetare (Anläggningseffektivitet, fiberförbr    (Kundbehov, Levsäkerhet B Kassaflöde 12 mån
C GAP-analys B Antal förändringsförslag    energiförbr, tidsanvändning, miljö)    Reklamationsnivå) C Avkastning EK 12 mån
D1 Antal aktivitetstimmar    (från kunder) B Antal nyckeltal och företag B ROA (Vinstmarginal C Kapitalomshast. 12 mån
D2 Sjukfrånvaro C Investeringsbelopp C Leveranssäkerhet interna projekt          *Kapitalomshastighet)

D Antal uppdateringar Intranät D Flerkunskap C1 Andel kartlagda marknader
C2 Uppdateringfrekvens kartl

D 5 största kunders andel

Mål A X (skala 1-5) A X st förslag, X% av personal

 

A Årlig förbättring på X% A X (skala 1-5) A Budget i TSEK
B X% B X st B X nyckeltal på X företag B X% B X % av EBITA
C1 Långsiktig försörjning C Större än avskrivningar C 98% C1 X% C X%
C2 X utb.dag/person D 10 ggr/vecka D X% kan mer än en arb.uppg. C2 X ggr per år D X ggr

 

D1  X tim per person och vecka D < X%

 

D2 <X%

 

Övergripande 

ansvarig

Administrativt

 

ansvarig

Regelverk och information Metoder och hjälpmedel för målstyrning

 

Grundvärderingar Allas delaktighet, Intressentorientering, Dela med sig, Faktabaserade beslut, Processorientering, Hämta in kunskap, Proaktivitet
Engagerat ledarskap, Problemlösning, Ständiga förbättringar, Målstyrning, Experimenterade.

Bonus modell

Målstyrningsprocessen

Perspektiv

STYRKORT SWEDISH TISSUE AB

"På ett konkurrensmässigt

 
 och innovativt

 
 sätt överträffa våra intressenters förväntningar"

   MEDARBETARE

 

FINANSIELLT

 

KUNDPROCESSUTVECKLING/ INNOVATION

 
"Vi levererar förutsägbarhet"

 
Det som våra kunder och andra intressenter förväntar sig av oss är

bl.a. leveranssäkerhet, kvalitét, tillgänglighet och "rätt pris"
Vi har alla en kund/leverantörsroll.

Assar 5054Assar 5054Assar 5054Assar 5054

Ansvarig

Cathrine 5067Cathrine 5067Cathrine 5067

Torbjörn 5058Stefan 5056
Gert 5041 

Gunnar 5051

Cathrine 5067Cathrine 5067

Assar 5054

Torsten 5038Torbjörn 5058

RörelseresultatKund ratingMedarbetar rating
Antal inkomna förslag
och andel bidragande 

personal

Resursförbrukning
(Anläggningseffektivitet, fiberförbr

   energiförbr, tidsanvändning, miljö)



  
Bilaga 5 Förslag till hur Swedish Tissue kan bryta ner målen i sitt 
styrkort  

Medarbetareperspektivet

  

Kultur: Projektgrupp ansvarig. 

Nöjd medarbetare: Avdelningschefer ansvariga beroende på vad från 
enkäten som de kan påverka.  

Kompetensutveckling: Chef för respektive avdelning ansvarig. Även 
avdelning/skiftlag eller personligt ansvar.  

Friskvård: Avdelning ansvarig. 

Sjukfrånvaro: Avdelningschef och/eller avdelningar/skiftlag ansvariga. 

Utveckling/innovationsperspektivet

  

Förslagsverksamheten: Avdelningschef och/eller avdelning/skiftlag 
ansvarig.  

Ansvaret kan även kompletteras med individuella incitament till att bidra 
med förslag. Skapa incitament att lämna förslag genom att: Belöna alla 
förslag. Exempelvis med en mindre summa eller genom en valfri sak av 
något slag (Swedish Tissuetröja, handduk, mugg). Belöna varje genomfört 
förslag med ett fast belopp. Belöna även förslag som har haft en direkt 
inverkan på resultatet med hälften av vad den vinst/kostnadsbesparing 
förslaget har inneburit för företaget första året. Det vill säga samma som 
förut men kompletterat med att alla förslag belönas samt att även ett fast 
belopp utgår för alla genomförda förslag för att vidga förslagsbredden. 

Förändringsförslag från kunder: Projektgrupp ansvarig. 

Investering: Företagsledningen ansvarig. 

Bättre information Informationsansvarig ansvarig. 



   
Processperspektivet

  
Benchmark: Projektgrupp ansvarig 

Resursförbrukning: Avdelningar/skiftlag ansvariga för de delar inom 
resursförbrukningen som de kan påverka. 

Eventuellt införa ackord med direkt återkoppling på vad utfört arbete ger i 
rena pengar. I ackordet ingår även avdrag för resursförbrukning som 
exempelvis kassationer och fiberförbrukning och eventuella reklamationer.  

Tidsramar i projekt: Projektansvarig och/eller projektgruppen eller 
avdelningar/skiftlag ansvariga.  

Flerkunskap:  Avdelningschef, avdelning/skiftlag och/eller personligt 
ansvar.  

Kundperspektivet

  

Kundrating: Avdelningschefer och/eller avdelningar/skiftlag ansvariga. 

Lönsamhetsstyrning: Företagsledningen ansvarig 

Marknadskartläggning: Marknadsavdelningen ansvarig. 

Fem största kunders andel: Marknadsavdelningen ansvarig. 

Finansiella perspektivet

  

Alla mål och mått: Företagsledningen ansvariga.     



  
Förslag på mål och mått som kan ingå i ett nedbrutet styrkort för ett 

skiftlag.

 
Här nedan ger vi förslag på de faktiska, nedbrutna, mått som kan ingå inom 
respektive perspektiv för ett skiftlag. 

Medarbetarperspektivet

 

Kompetensutveckling 

Friskvård 

Sjukfrånvaro 

Utveckling/innovationsperspektivet

 

Förslagsverksamhet 

Processperspektivet

 

Resursförbrukning 

Tidsramar i projekt 

Flerkunskap 

Kundperspektivet

 

Kundrating 
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