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SAMMANFATTNING 
Titel: Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen 

Författare:  Daniel Nyd & Andrea Teodorowitz 

Handledare: Magnus Holmström 

Bakgrund 
Under 1900-talet skedde flera teknologiska framsteg och Relevance Lost-debatten förändrade 

synen på den traditionella ekonomistyrningen. De två målstyrningssystemen, det balanserade 

styrkortet och Hoshin Kanri, anses delvis besvara kritiken samt möjliggöra för företag att 

implementera sina strategier. Begreppet målkongruens beskrivs på olika sätt av olika 

författare, varför begreppet är intressant att undersöka samt hur målkongruens kan uppnås i 

företags planeringsprocesser. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva planeringsprocessen i målstyrningssystem samt att 

förklara hur målkongruens uppnås. Vidare är syftet att precisera begreppet målkongruens 

samt formulera en metod för att stärka målkongruens.  

Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte har två fallstudier gjorts med två företag som arbetat med att 

implementera och utveckla arbetet med ett balanserat styrkort och Hoshin Kanri. Tre 

intervjuer har genomförts på respektive företag med personer med god insyn i och erfarenhet 

av arbetet med målstyrningssystemen det balanserade styrkortet och Hoshin Kanri. 

Resultat  
De båda målstyrningssystemen är mycket lika. Hoshin Kanri har dock ett starkt fokus på 

förbättrad marknadsposition och aktiviteter, medan det balanserade styrkortet har fokus på 

balans mellan finansiella och icke-finansiella mått. En frekvent horisontell och vertikal 

måldialog främjar en stärkt målkongruens. Målkongruens är inget statiskt tillstånd som 

antingen uppnås eller ej, utan snarare en skala varför benämningen grad av målkongruens bör 

användas. Det finns två sidor av begreppet målkongruens; en avser individens beteende 

målkongruens ska kunna uppnås och en sida avser de kausala samband som finns mellan mål 

och delmål. För att stärka de båda sidorna av målkongruens bör ett antal kriterier tas hänsyn 

till, vars effektivitet löpande bör granskas.    

Sökord: Målkongruens, planeringsprocess, målformuleringsprocess, performance 

measurement system, målstyrningssystem, Balanced Scorecard, balanserat styrkort, Hoshin 

Kanri.  
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ABSTRACT 
Title: Performance measurement systems – Goal congruence within the planning process 

Authors: Daniel Nyd & Andrea Teodorowitz 

Supervisor: Magnus Holmström 

Background 
Several technological inventions occurred in the 20th century and the criticism from the 

Relevance Lost debate changed the perspective of traditional management control. The two 

performance measurement systems, the Balanced Scorecard and Hoshin Kanri are tools to 

implement corporate strategies. The concept goal congruence is described heterogeneously by 

different authors. Thus it is interesting to examine how goal congruence can be reached in a 

company’s planning process. 

Purpose 
The purpose of this study is to describe the planning process in performance measurement 

systems and explain how goal congruence can be reached. Moreover, the purpose is to discuss 

and describe the concept goal congruence and to develop a method of how to strengthen goal 

congruence.  

Methodology 
To answer the purpose of this study, two case studies have been conducted with companies 

that have implemented and actively worked with the Balanced Scorecard and Hoshin Kanri. 

At each company, three interviews were held with respondents who had significant 

knowledge and experience of the systems respectively. 

Conclusion 
The performance measurement systems the Balanced Scorecard and Hoshin Kanri are indeed 

homogeneous. Yet, the Balanced Scorecard puts significant emphasis on reaching a balance 

between financial and non-financial measures with its four perspectives. Hoshin Kanri on the 

contrary focuses on activities and to reach a prominent position in the market. Vertical and 

horizontal communication enables the systems to strengthen goal congruence. Goal 

congruence is not a definite state but rather a scale on which goal congruence gradually can 

be strengthened. The concept goal congruence is twofold; it concerns the individual’s 

behavior and the causality when determining goals and sub-goals. In order to strengthen both 

sides of goal congruence a number of criteria must be fulfilled and their effectiveness needs to 

be continuously revised. 

Keywords: Goal congruence, performance measurement systems, Balanced Scorecard, 

Hoshin Kanri, planning process.  



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

4 
 

 

Förord 

Vi har funnit uppsatsarbetet lärorikt och stimulerande och vi vill tacka de respondenter som 

tagit sig tid och delat med sig av sina kunskaper. Ett stort tack riktas även till vår handledare, 

Magnus Holmström, vars synpunkter och vägledning har varit mycket värdefulla. Vidare vill 

vi tacka de studenter som varit en del av vår seminariegrupp, vilka har bidragit med råd och 

konstruktiv kritik under arbetets gång. 

  

 

 

 

Linköping, den 11 januari 2010 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Daniel Nyd    Andrea Teodorowitz  



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

5 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning 8 

Bakgrund 8 

Problemformulering 9 

Syfte 10 

Undersökningsfrågor 10 

Avgränsningar 10 

Metod 11 

Kunskapssyn 11 

Undersökningsdesign 11 

Genomförande 12 

Genomförande av analys 16 

Källkritik 17 

Målstyrningssystem 18 

Ekonomiska styrsystem 18 

Kritik mot den traditionella ekonomistyrningen 22 

Målstyrningssystem 23 

Balanced Scorecard 30 

Hoshin Kanri 34 

Teorisammanfattning 37 

Saab och balanserat styrkort 38 

Företagspresentation 38 

Ekonomistyrning inom Saab 39 

Planerings- & målformuleringsprocessen 42 

Målkongruens 47 

Sammanfattning 48 

TMHE och Hoshin Kanri 49 

Företagspresentation 49 

Ekonomistyrning inom TMHE 49 

Planerings- & målformuleringsprocessen 50 

Målkongruens 54 

Sammanfattning 55 

Jämförelse mellan BSC och hoshin 57 

Målstyrningssystemens syfte och fokus 57 

Målkongruens i planeringsprocessen 59 

Skillnader och likheter gällande budget 62 



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

6 
 

Precisering av begreppet målkongruens 64 

Inledande begreppsdiskussion 64 

Individernas beteende 64 

Målsamband 68 

Slutsats 71 

Planeringsprocessen i målstyrningssystem 71 

Metod för stärkt målkongruens 71 

Förslag till framtida forskning 72 

Litteraturförteckning 73 

Appendix 76 

 

  



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

7 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1 Intervjuguide 14 

Tabell 2 Jämförelse mellan det balanserade styrkortet och Hoshin Kanri 58 

Figurförteckning 

Figur 1 Företags verksamhet illusterat i en trestegsmodell ................................................................... 18 

Figur 2 Ekonomistyrningens cybernetiska process ............................................................................... 20 

Figur 3 De fyra olika syften med budget ............................................................................................... 21 

Figur 4 Målstyrningssystemens plats i Anthonys verksamhetsstyrning ................................................ 24 

Figur 5 DuPont-modellen visar hur målet avkastning på totalt kapital bryts ner .................................. 27 

Figur 6 Processen att utforma ett balanserat styrkort ............................................................................ 31 

Figur 7 Det balanserade styrkortet ........................................................................................................ 32 

Figur 8 Saabs modifierade styrkort ....................................................................................................... 42 

Figur 9 Planeringsprocessen på ledningsnivå ........................................................................................ 43 

Figur 10 Aerosystems strategikarta på övergripande nivå .................................................................... 44 

Figur 12 TMHEs modifierade Hoshin modell ....................................................................................... 51 

Figur 13 Förhandlingsutrymme mellan individ och organisation för att uppnå målkongruens  ........... 65 

Figur 14 En organisations mål ska sträva från målkonflikt till en hög grad av målkongruens ............. 66 

Figur 15 Metod för stärkt målkongruens ............................................................................................... 72 

  



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

8 
 

INLEDNING 

Detta inledande kapitel ges en bakgrund till ekonomistyrning och målstyrningssystem. Vidare 

problematiseras ämnen som systemens planeringsprocesser och begreppet målkongruens. 

Dessutom presenteras uppsatsens syfte, undersökningsfrågor och avgränsningar. 

Bakgrund 

Utvecklingen av informationsteknologi har bidragit till en ökad globalisering, vilken har 

öppnat upp nya marknader och ökat konkurrensen bland företag inom de flesta branscher 

(Lindvall, 2001). För att vara framgångsrik i detta företagsklimat är det viktigt att ha en 

ekonomistyrning som är kongruent med en väl definierad strategi (Merchant & Van der Stede, 

2007). Ett företags övergripande strategi måste också kopplas till relevanta mål och mått. 

Vidare måste ansvar fördelas för att beslut ska kunna fattas. Dessutom krävs korrekt 

information och effektiva incitament för att strategin ska kunna genomföras och företagets 

övergripande mål ska uppnås. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

I början av 1990-talet startade Kaplan & Johnsson (1987) Relevance Lost-debatten i USA som 

ett resultat av en ökad internationell konkurrens. Den traditionella ekonomistyrningen var 

enligt kritiken alltför fokuserad på finansiell data. Informationen från den klassiska 

ekonomistyrningen var allt för aggregerad vilket innebar att det inte gick att spåra vilka 

kostnader som härrörde från vilka handlingar. Strävan efter målkongruens försvårades därmed 

då ekonomisk information inte gick att koppla till delmål och mått på lägre nivåer inom 

organisationen. Således var informationen inte relaterbar till företagets operativa verksamhet 

och ständiga förbättringar stöddes inte. Dessutom avsåg informationen enbart historisk data 

och blev således irrelevant då ekonomistyrningen istället bör vara framtidsorienterad. 

(Johnson & Kaplan, 1987; Lindvall, 2001)  

Som svar på Relevance Lost-debattens kritik mot den klassiska ekonomistyrningen uppkom 

en rad nya metoder såsom Activity Based Costing (ABC), Balanced Scorecard (BSC), Total 

Quality management (TQM) och Just-in-Time (JIT). Dessa hanterade många av de problem 

som den klassiska ekonomistyrningen gav upphov till. (Lindvall, 2001) De nya metoderna har 

skapat nya möjligheter för ekonomistyrningen och synen har förändrats från ett tidigare fokus 

på finansiella mått, såsom Return on Investment (ROI), till en mer balanserad syn genom 

användandet av även icke-finansiella mått. (Kaplan & Norton, 1996; Lindvall, 2001) 
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Problemformulering 

Redan på 1950-talet lanserade Drucker målstyrningsfilosofin Management by Objectives, 

vilket gick ut på att styra företag utefter relevant uppsatta mål (Drucker, 1994). Tankarna har 

utvecklats och ekonomistyrningssystem som idag är baserade på målstyrning kallas 

Performace Measurment Systems (Anthony & Govindarajan, 2007). Begreppet antyder att 

systemen syftar till att mäta prestationer, men är dock vidare än så och dess huvudsakliga 

syfte är att hjälpa företag att implementera dess strategi genom nedbrytning till mål och 

delmål. För att reducera eventuella missförstånd kommer dessa system i fortsättningen att 

hänvisas till som målstyrningssystem. Kaplan & Nortons Balanced Scorecard är ett sådant 

system som ofta används flitigt av företag världen över (Olve et al., 1997), medan ett annat 

heter Hoshin Kanri (Akao, 1991). Det finns dock få jämförande studier mellan de båda 

systemens planeringsprocesser och hur deras målformuleringsprocesser är utformade. 

Målkongruens är ett välanvänt begrepp inom ekonomistyrningslitteraturen, vilka de båda 

målstyrningssystemen strävar efter att uppnå (Anthony & Govindarajan, 2007). Det finns 

dock lite skrivet om vad det verkligen betyder och författare använder begreppet på olika sätt. 

Anthony & Govindarajan (2007) definierar målkongruens som att de anställdas handlingar är 

i linje med företagets övergripande intresse och mål. Merchant & Van der Stede (2007) med 

flera talar om grad av målkongruens. Medan andra författare som till exempel Johanson et al. 

(2006) talar om kongruens likt ett tillstånd, som man antingen uppnår eller inte uppnår. 

Målkongruens verkar vara ett begrepp som tas för givet och sällan förklaras utförligt. Vad är 

begreppet egentligen, är det ett absolut tillstånd eller en skala?  

Vidare verkar det finnas otydligheter i vad begreppet verkligen innebär och avsaknaden av en 

enhetlig definition riskerar att försvåra organisationers arbete mot att uppnå sina övergripande 

mål. Det är därför av stor vikt att undersöka hur arbetet mot målkongruens kan underlättas 

samt vad begreppet verkligen innebär och vad det innefattar. I ett företags planeringsprocess 

utformas strategier om hur mål kan nås (Merchant & Van der Stede, 2007). Redan i denna 

process bör det alltså vara möjligt att arbeta mot målkongruens. Vilka generella faktorer 

möjliggör målkongruens i företags planeringsprocesser? Hur utformas arbetet mot 

målkongruens i målstyrningssystemen Balanced Scorecard och Hoshin Kanri? 

Anthony (1965) beskrev ekonomistyrningen som en cyklisk process bestående av fem 

komponenter; strategisk planering, budgetering, genomförande, uppföljning och belöning. 

Denna cykliska beskrivning lever kvar än idag (Anthony & Govindarajan, 2007). Strategisk 
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planering och budgetering är de två komponenter som utgör planeringsprocessen i cykeln. 

Budgeten och dess funktion kritiserades samtidigt i Relevance Lost-debatten (Johnson & 

Kaplan, 1987). Då målstyrningssystemen anses besvara kritiken (Kaplan & Norton, 1996) är 

det intressant att undersöka budgetens förhållande till Balanced Scorecard och Hoshin Kanri. 

Används budgeten fortfarande och i så fall hur, eller har målstyrningssystemen substituerat 

den? 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva planeringsprocessen i målstyrningssystem samt att 

förklara hur målkongruens uppnås. Vidare är syftet att precisera begreppet målkongruens 

samt formulera en metod för att stärka målkongruens.  

Undersökningsfrågor 

1. Hur uppnås målkongruens i målstyrningssystemens planeringsprocesser? 

2. Vilka kriterier är avgörande för att uppnå målkongruens? 

3. Hur utformas målformuleringsprocesserna i målstyrningssystemen? 

4. Hur förhåller sig målstyrningssystemen till budgeten? 

Avgränsningar 

Vi har avgränsat studien till att omfatta två olika målstyrningssystem inom två olika företag; 

Balanced Scorecard inom Saab Group samt Hoshin Kanri inom Toyota Material Handling 

Europe (TMHE). Avgränsningen är gjord av praktiska skäl då tidsramen för uppsatsen inte 

möjliggör en mer omfattande empirisk undersökning. Vidare har studien avgränsats till att 

enbart studera systemen ur ett controllerperspektiv och med fokus på planeringsprocessen.  
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METOD 

I detta kapitel beskrivs hur uppsatsen utformats, genom dess kunskapssyn, 

undersökningsdesign, genomförande av både empiriskt- och teoretiskt datainsamlande samt 

utformning av analysen. Avslutningsvis förs en kritisk diskussion av detta tillvägagångssätt.  

Kunskapssyn 

I uppsatsarbetet utgick vi från en etablerad syn på ekonomi och målstyrning som presenteras i 

internationella läroböcker och facklitteratur. Synsättet präglades av och utvecklades under 

lång tid inom vetenskapssamhället och har sagts utgöra ett paradigmgenombrott. Ett paradigm 

är ett allmänt erkänt vetenskapligt resultat som under en tid ger forskare klart definierade 

problem och legitimerade problemlösningar. (Kuhn, 1996) I genomförandet av denna studie 

finns en tro att kunskapsutveckling är kumulativ och föränderlig i enlighet med Kuhns 

tankesätt. Vår ambition att fortsätta den kritiska granskningen av ekonomistyrningsområdet 

och vidareutveckla kunskapen om målkongruens.  

Undersökningsdesign 

Undersökningen genomfördes genom två minifallstudier. Bryman och Bell (2007) 

argumenterar för att valet av två fallstudier underlättar teoriutveckling vilket stödde 

uppsatsens ansats och syfte, vilket delvis var att utveckla en teoretisk metod för att stärka 

målkongruens. Att belysa två målstyrningssystem, dess planeringsprocesser och artbete mot 

målkongruens gav uppsatsen mer innehåll. Det gav oss även goda möjligheter att exemplifiera 

det som teorin beskriver.  

Företagen valdes ut mot bakgrund av att de arbetat intensivt med att implementera respektive 

målstyrningssystem. Deras aktiva arbete med implementeringen torde leda till att 

nyckelpersonerna var väl insatta i ämnet och skulle kunna ge oss goda svar på våra 

undersökningsfrågor. Ännu en anledning till valet av företag var deras lokala anknytning till 

Linköping. Att företagen låg i närområdet var en fördel för oss när vi vid ett flertal tillfällen 

skulle besöka företagen för att hålla intervjuer. Vidare använde företagen olika 

målstyrningssystem vilket vi fann vara en intressant utgångspunkt för vår undersökning. 

Anledningen till att vi gjort två minifallstudier är uppsatsens begränsade tidsram, varvid det 

inte funnits tid att genomföra en så pass grundlig och ingående studie som en fallstudie 

egentligen kräver (Bryman & Bell, 2007). Kritiker skulle därmed kunna ifrågasätta uppsatsens 
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generaliserbarhet. Men då empirin visat sig passa väl in med det författare skriver inom 

området torde den metod som utvecklats kunna appliceras på andra organisationer som strävar 

mot målkongruens.   

Fallstudiens ansats anpassades efter uppsatsens syfte, att beskriva planeringsprocessen i 

målstyrningssystem samt att förklara hur målkongruens uppnås. Målet var att på ett 

deskriptivt sätt beskriva och förklara systemens uppbyggnad och beståndsdelar och inte dess 

effektivitet i form av siffror. Därför valdes en kvalitativ ansats framför en kvantitativ, vilket är 

en ansats som lämpar sig väl vid en fallstudie (Bryman & Bell, 2007).  

Genomförande 

Primärt baserades den empiriska informationen på intervjuer men kompletterades med 

sekundärdata i form av fallföretagens hemsidor och internmaterial. Den teoretiska 

referensramen hämtades från sekundärdata såsom artiklar samt litteratur inom ämnet 

ekonomistyrning. 

Primärdata 

Insamlingen av kvalitativ data skedde genom intervjuer med de båda fallföretagen Saab och 

TMHE. Intervjuer är det vanligaste sättet vid insamling av sådan information (Bryman & 

Bell, 2007). En fördel med intervjuer är att det ofta innebär ett bra samarbete mellan 

intervjuare och respondenter (Blumberg, Cooper, & Schindler, 2005). Respondenterna 

intervjuades för att bistå med sin kunskap och kännedom om respektive målstyrningssystem. 

Respondenternas delaktighet under intervjuerna samt pedagogiska förklaringar ledde till att vi 

fick en stark empirisk förståelse och tillgång till informativ kvalitativ data att utveckla det 

empiriska avsnittet utefter. 

För att ge en uttömmande och nyanserad bild av de båda målstyrningssystemen försökte vi 

hinna med så många intervjuer som möjligt. Detta resulterade i att vi hann intervjua tre 

personer på respektive företag. Skulle vi haft mer tid hade eventuellt fler respondenter varit 

aktuellt, men för att på ett noggrant sätt kunna bearbeta intervjumaterialet fick vi göra denna 

begränsning. Nackdelar med intervjuer som metod är dels risken att intervjuaren influerar 

respondanten samt förberedelsarbetets stora betydelse innan intervjuerna (Blumberg, Cooper, 

& Schindler, 2005). Vi reducerade intervjumetodens eventuella tillkortakommanden genom 

att ha öppna diskussioner med respondenterna. En öppen diskussion kan givetvis leda till att 

respondenten leder in samtalet på sidorspår. När vi under intervjuerna upptäckte dessa 
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tendenser styrde vi in respondenterna på det rätta spåret igen. Således lyckades vi undvika att 

allt för mycket tid av intervjuerna gick åt till för denna studie irrelevanta teman. 

Vidare vidtogs ett omfattande förberedningsarbete där vi satte oss in i den teoretiska delen av 

de båda målstyrningssystemen. Detta gjordes för att få en ökad förståelse för systemen och för 

att kunna förstå och ifrågasätta den information vi skulle komma att få under intervjuerna. 

Dessutom informerade vi oss om respektive företag för att få en bakgrundsbild av företaget, 

dess bransch och strategier. Innan genomförandet av intervjuerna formulerads även ett antal 

frågor som tilldelades respondenterna några dagar i förväg. Frågorna baserades på uppsatsens 

syfte och relaterade frågor skickades därför till samtliga respondenter. Tillsammans med de 

frågor som skickades ut återfanns även uppsatsens syfte och undersökningsfrågor (Se 

Appendix 1). 

Inför intervjun med Johannesson och Jonsson krävdes förtydligande av begreppet 

målkongruens och en mailkorrespondens fördes för att förklara begreppet. DuPont-modellen 

användes för att förklara hur övergripande mål, såsom räntabilitet på totalt kapital, kan brytas 

ner till delmål vilka är kongruenta med företagets mål. Detta exempel hjälpte Johannesson 

och Jonsson att förstå vad vår forskningsansats betydde och fick möjlighet att förbereda svar 

relevanta svar till temat. 

Val av respondenter 

Förfarandet att hitta respondenter skulle kunna liknas vid ett snöbollsurval. Det går ut på att 

ett mindre antal människor initialt valdes ut vilka ansågs vara relevanta för undersökningens 

ämne. De används sedan i sin tur för att komma i kontakt med ytterligare respondenter. 

(Bryman & Bell, 2007) Rekommendationerna fick vi genom samtal med två anställda på 

Linköpings universitet. De ansågs vara kunniga inom det valda forskningsområdet, varför de 

fanns tillförlitliga i valet av rekommendationer. Utav dem fick vi kontaktuppgifter till en 

person på respektive fallföretag. Därigenom kunde vi kontakta de två första respondenterna, 

Håkan Dahllöf, VD på Toyota Material Handling Europe (TMHE), samt Jan Germundsson, 

chefscontroller på Saab Group AB.  

Under intervjuerna med både Dahllöf och Germundsson fick vi ytterligare namn på 

respondenter som var kunniga inom området och skulle vara intressanta att intervjua. Genom 

Dahllöf fick vi således kontakt med Fredrik Johannesson och Mikael Jonsson på TMHE i 

Bryssel. Hans rekommendation baserades på de bådas omfattande kunskaper och erfarenhet 

om planeringsprocessen och finansiella aspekter i företaget. Germundsson tipsade oss om att 
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ta kontakt med Ann Larsson, som i sin tur rekommenderade att vi tog kontakt med Mats 

Hultin. De hade båda omfattande kunskaper om Saabs arbete med det balanserade styrkortet 

och målstyrning, vilka kompletterade Germundssons helhets perspektiv samt goda finansiella 

insyn. Tabell 1 sammanfattar de genomförda intervjuerna.  

 Respondent Position Typ av 

intervju 

Var? När? Hur länge? 

TM
H

E 

Håkan Dahllöf VD  Personlig TMHE, 

Linköping 

2009.11.12 1 tim 

Fredrik 

Johannesson 

Business Planner  TMHE, 

Linköping 

2009.12.02 1,5 tim 

Mikael Jonsson Business 

Controller 

 TMHE, 

Linköping 

2009.12.02 1,5 tim 

Sa
a

b
 

Jan Germundsson Chefscontroller Personlig Saabs 

huvudkontor, 

Linköping 

2009.11.17 1,5 tim 

Ann Larsson Affärsutvecklings- 

chef, 

Aerosystems 

Personlig Saabs 

huvudkontor, 

Linköping 

2009.11.24 1 tim 

Mats Hultin Vice VD, 

Aerosystems 

Personlig Saabs 

huvudkontor, 

Linköping 

2009.11.27 1 tim 

Tabell 1 Intervjuguide  

En nackdel med snöbollsurval som metod skulle kunna vara att valet av respondenter lämnas 

över till någon annan. I vårt fall var detta positivt då de inom företaget hade större kännedom 

än oss om vilka som var väl insatta i systemen. Vårt val av tillvägagångssätt resulterade i att 

vi blev rekommenderade de personer som hade störst kompetens inom området. Således kom 

vi på ett snabbt och enkelt sätt i kontakt med de personer som kunde bidra med den mest 

väsentliga informationen för uppsatsen. Rekommendationerna från våra kontakter på 

Linköpings universitet, samt senare inom företaget, ha underlättat arbetet med att få 

respondenterna att ställa upp på intervjuerna. 

Gemensam 

telefonintervju 

Gemensam 

telefonintervju 



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

15 
 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna skulle kunna betraktas som semistrukturerade, då frågorna inte nödvändigtvis 

svarades i ordningsföljd och följdfrågor samt andra frågor som dök upp under intervjun var 

vanligt förekommande. Det är en vanlig intervjumetod vid kvalitativa undersökningar. 

(Bryman & Bell, 2007) Metoden passade våra intervjuer väl då det lät oss pendla mellan olika 

områden. Denna frihet gjorde att vi lätt kunde göra följdfrågor av frågor som vi enligt plan 

hade lagt senare i intervjun. Tidigare diskuterades risken med att respondenterna tar över 

intervjun och talar om annat. Under vår första intervju med Germundsson fanns det vissa 

tendenser till detta vilket delvis var anledningen till varför den intervjun tog en och en halv 

timma medan de andra tog en timma.  

Även intervjun med Johannesson och Jonsson tog längre tid. Då detta var en gemensam 

intervju var diskussionen om olika ämnen tidvis längre än vid de andra intervjuerna. Vid 

transkriberingen av telefonintervjun fann vi det svårt att särskilja Johannessons och Jonssons 

röster, vilket är anledningen till att de står som en källa i uppsatsen. Då de inte hade några 

meningsskiljaktigheter om systemet, dess planeringsprocess och målkongruens fann vi det 

möjligt att göra på detta viset.  

Anledningen till att en telefonintervju hölls var att de båda respondenterna arbetade i Bryssel. 

Deras kunskap om systemen värderade vi dock högre än nackdelarna med en telefonintervju. 

Bryman & Bell (2007) nämner svårigheterna med att utläsa respondenternas ansiktsuttryck 

som en nackdel med telefonintervju, då det kan vara svårt att se om respondenten inte 

uppfattar en eller flera frågor. Genom en öppen diskussion och omformulering av vissa frågor, 

ansåg vi inte att detta reducerade kvalitén på den insamlade datan.  

Med utgångspunkten att samtliga respondenter var väl insatta i företagets målstyrningssystem 

användes samma frågor till samtliga respondenter. Trots att utgångspunkten ständigt var den 

samma så justerades intervjufrågorna utifrån den tidigare information vi fått innan av 

respondenter från samma företag. Beroende på respondentens position inom företaget belystes 

även vissa teman starkare än andra. Att respondenterna kompletterade varandra såg vi som en 

styrka och gav oss en mer komplett bild av systemen. 

För att vi skulle kunna vara så delaktiga som möjligt under intervjuerna samt för att i 

efterhand kunna tillgodogöra oss informationen på bästa möjliga sätt spelades samtliga 

intervjuer in. Att spela in intervjuerna är det bästa sättet för intervjuarna att vara delaktiga och 
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ha möjlighet att ställa relevanta följdfrågor (Bryman & Bell, 2007). En annan fördel med 

inspelning är att det möjliggör citering av vad respondenterna har sagt (Jacobsen, 2002). 

Samtliga intervjuer transkriberades och skickades till respektive respondent för godkännande. 

Även empiriavsnitten skickades till respondenterna för att säkerställa att vi tolkat materialet 

på ett korrekt sätt. Ingen av de sex respondenterna motsade sig innehållet i de texter vi skickat 

dem. Således gör vi antagande att de empiriska tolkningar som vi gjort av intervjuerna väl 

speglar verkligheten.  

Sekundärdata 

Sekundärdata för uppsatsens teoretiska del hämtades från vetenskapliga artiklar och litteratur. 

En generell kritik som framförts mot sekundärdata är att användaren inte har någon kontroll 

över informationen och dess validitet (Bryman & Bell, 2007; Blumberg, Cooper, & Schindler, 

2005). För att reducera risken för tveksamma källor använde vi oss främst använt oss av 

vetenskapliga artiklar och litteratur skrivna av erkända forskare inom området 

ekonomistyrning. Anledningen till att vissa källor kan förefalla gamla är att  vi använt oss av 

bland annat Balanced Scorecard och Relevance Lost-ktitikens upphovsmän. Dessa böcker och 

artiklar publicerades för ett antal år sedan. För att visa på dess aktualitet kompletterade vi i 

många fall med mer modernare ariklar och litteratur. 

Gällande material för den empiriska datainsamlingen använde vi oss dels av företagens 

offentliga hemsidor. Den information vi nyttjat från dessa sidor är historisk, strategisk och 

finansiell information. Vidare använde vi oss av internmaterial från såväl TMHE som Saab. 

Materialet används vid internkommunikation för att förklara systemen och utnyttjas även i 

utbildningssysfte.  

Genomförande av analys 

För att besvara våra forskningsfrågor och uppfylla uppsatsens syfte delades analysen upp i två 

delar. Den första delen är en jämförande analys mellan de båda systemen Balanced Scorecard 

och Hoshin Kanri. Jämförelserna baserades på den insamlade empirin och teorin och är 

således inte funnen i någon litteratur eller artiklar. Inom litteraturen fann vi förvisso några 

jämförelser mellan Hoshin Kanri och Balanced Scorecard men inget specifikt om 

målformuleringsprocessen och planeringsprocessen.  

Dessutom går de funna jämförelserna inte så djupt som den analys som vi har utfört. 

Analysjämförelsen ligger till grund för den första delen av syftet om att beskriva 



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

17 
 

planeringsprocessen i målstyrningssystem. Den andra delen av syftet behandlas i analysen 

andra del, där begreppet målkongruens preciseras. Analysjämförelsen tillsammans med en 

precisering av begreppet målkongruens är uppsatsens bidrag till forskningen inom 

ekonomistyrning. 

Källkritik 

Kritik kan framföras till de avgränsningar som gjorts när det gäller användandet av endast två 

företag samt två målstyrningssystem. Det ger ingen komplett bild av verkligheten, men Saab 

Group och TMHE är företag som implementerat och aktivt använt sig av respektive 

målstyrningssystem, varför de är relevanta för denna studie.  

Vidare kan det dessutom framföras kritik mot det låga antalet respondenter som intervjuats. 

Vi anser dock att de sex respondenterna, som empirin primärt är byggd på, har en stor inblick 

i ämnet och god förmåga att ge en trovärdig bild av respektive målstyrningssystem. Då många 

av företagens dokument om målstyrning innehåller konfidientiellt material, kunde vi inte få 

tillgång till så mycket internmaterial, speciellt inte av Toyota Material Handling Europe. Det 

medförde att den empiriska delen huvudsakligen baserar sig på intervjuerna.  

Respondenterna var å andra sidan väl insatta i systemen och kunde delge oss information som 

fanns i internmaterialet. De ville dock inte lämna ut det till oss i tryckt form. Det finns en risk 

att respondenterna gav oss en vriden bild av verksamheterna och målstyrningssystemen för att 

individerna själva eller företaget skulle se bättre ut än i verkligheten. Då respondenterna inom 

respektive företag hade liknande svar, reducerades risken för att de gett oss en allt för 

subjektiv bild.  

Internmaterialet skulle kunna kritiseras som subjektivt men då detta används för att ge de 

anställda riktlinjer om hur arbetet med målstyrning ska fortskrida torde datan vara tillförlitlig. 

Den information vi använde från hemsidorna var av informativ karaktär och då båda företagen 

är börsnoterade företag och informationen inte har ett säljande syfte, gjorde vi bedömningen 

att informationen på dessa sidor torde vara korrekt. Vidare är mycket av sekundärdata som 

används i det teoretiska kapitlet skriven av framstående forskare inom 

ekonomistyrningsområdet varvid informationens anses vara tillförlitlig. Trots att viss litteratur 

är förhållandevis gammal är dess författare de mest prominenta inom sina områden även idag.  
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MÅLSTYRNINGSSYSTEM 

Det teoretiska kapitlet introducerar och beskriver ekonomistyrning samt målstyrningssystem 

och primärt de två systemen Hoshin Kanri och Balanced Scorecard. Fokus genom kapitlet 

ligger på planeringsprocessen och hur målkongruens kan uppnås i denna. 

Ekonomiska styrsystem 

En organisations ekonomiska verksamhetsstyrning kan delas in i tre delar; formulering av 

strategi, ekonomistyrning och operativ styrning (figur1). Strategiformuleringen kan förklaras 

som företagets process att bestämma övergripande mål för organisationen samt att utarbeta en 

plan för hur dessa ska uppnås. Strategier baseras ofta på uppfattade hot och möjligheter på 

marknaden. (Anthony & Govindarajan, 2007) Det svåraste är oftast inte att utforma själva 

strategin utan att genomföra en lyckad implementering och att göra den relevant för 

verksamheten. Ett stort hinder för en framgångsrik implementering är den tendens som finns 

bland företag att strategierna hamnar i skymundan. (Lindvall, 2001) 

 
Figur 1 Företags verksamhet illusterat i en trestegsmodell (Anthony, 1965) 

Skillnaden mellan strategiformuleringen och ekonomistyrningen är att strategiformuleringen 

utformar strategin medan ekonomistyrningen handlar om implementeringen av strategin. Den 

operativa styrningen å andra sidan styrs allt som oftast av maskiner, datorer eller robotar och 

mer sällan av människor. Här mäts bland annat schemaläggning, oderingångar, logistik och 

kvalitet. (Anthony & Govindarajan, 2007) I denna uppsats kommer fokus att ligga på 

ekonomistyrningen. Särskilt fokus kommer att läggas på ekonomistyrningens 

planeringsprocess.  

Ekonomistyrning 

Operativ styrning 

Strategiformulering 
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Ekonomistyrningens historiska utveckling 

Redan på 60-talet definierades verksamhetsstyrningsbegreppet, inom vilket ekonomistyrning 

ingår, av Anthony (1965) på följande sätt: 

“Management control is the process by which managers assure that resources 

are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the 

organization’s objectives.” 

(Anthony, 1965, sida 27) 

Anthonys definition var länge den som låg till grunden för forskning och diskussion inom 

verksamhetsstyrningen, men under sent 70-tal, tidigt 80-tal började forskare som Porter 

(1980), Miles & Snow (Macintosh, 1994) upptäcka mönster gällande företag 

konkurrensstrategier.
1
 Det ledde in forskningen på hur strategi och ekonomistyrning hänger 

ihop och ett ifrågasättande av det tidigare antagandet att strategin påverkat styrningen men 

inte vice versa (Simons, 1990). En annan definition av verksamhetsstyrning är den av Simons 

(1990): 

“Management control systems are the formalized procedures and systems that 

use information to maintain or alter patterns in organizational activity.” 

(Simons, 1990, sida 2) 

Detta förändrade delvis synen på sambandet mellan strategi och ekonomistyrning och idag 

handlar ekonomistyrningen om att implementera strategin, men ekonomistyrningen kan även 

ligga till grund för strategin (Simons, 1990). I stabila miljöer kan strategier formuleras och 

sedan implementeras, medan i mer osäkra och föränderliga miljöer kan det vara svårt att 

formulera en klar strategi. Istället växer strategin fram genom ad-hoc-processer och 

experiment som är starkt influerade av organisationens ekonomistyrning. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) 

Processer inom ekonomistyrning 

Organisationers ekonomistyrning utförs i en cybernetisk arbetsmodell (Lindvall, 2001), som 

kan delas in i fem olika delar; planering, budgetering, rapportering, mätning och belöning 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Dessa fem delar har vi valt att likställa med Anthonys 

(1965) indelning i strategisk planering, budgetering, genomförande, kontroll och belöning. 

                                                 
1
 Porter (1980) utvecklade sina generiska strategier där företag kan nå högt ROI genom att antingen använda en 

differentieringsstrategi eller en lågkostnadsstrategi. Miles & Snow (Macintosh, 1994) utvecklade även de olika 

strategierna som de kallade defender och prospector. 
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Anthony & Govindarajan (2007) saknar delen genomförande som Anthony (1965) har. Istället 

har de delat upp kontroll i rapportering och mätning.  

 

Figur 2 Ekonomistyrningens cybernetiska process (Anthony, 1965)  

De fem delarna i processen visas i figur 2 och kommer att beskrivas mer i detalj nedan. Då 

fokus i denna uppsats ligger på planeringsprocesser, vilka utgörs av den strategiska 

planeringen och budgetprocessen, kommer just de delarna att beskrivas mer ingående än de 

resterande tre.  

Strategisk planering  

Anledningen till att företag idag använder sig av strategisk planering är just för att knyta 

strategin till styrningen, med andra ord hur den ska implementeras i företaget och få företaget 

att arbeta mot dess långsiktiga mål. Förutom att styra cheferna mot långsiktigt tänkande, fyller 

planeringen även andra funktioner vilka beskrivs nedan. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

Under planeringsprocessen har cheferna till exempel en möjlighet att utveckla sitt strategiska 

tänkande och utveckla idéer om hur strategier kan implementeras. Detta gör dem även 

medvetna om utefter vilken strategi de själva och företaget arbetar. (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Miller & Cardinal, 1994) Det är sedan den strategiska planeringen som 

ligger till grund för budgetarbetet (Anthony & Govindarajan, 2007; Merchant & Van der 

Stede, 2007). 

Under planeringsprocessen används både analyser av historisk och framtida data och 

företagets riktning pekas ut genom att utveckla en vision, mission och målsättning. Vidare 
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analyseras företaget och dess situation genom SWOT-analyser och beslut fattas om vilka 

verksamhetsområden företaget bör vara aktiv inom. Den övergripande strategin bryts sedan 

ner på respektive affärsområden. Sist i planeringen bryts strategierna ner i en plan med 

kvalitativa och kvantitativa handlingar som ska vidtas för att uppnå de uppsatta målen. 

(Merchant & Van der Stede, 2007) 

Det finns dock flera nackdelar med den strategiska planeringen. En av dem är att den riskerar 

att bli en byråkratisk process som är mycket tidskrävande och kostsam och som dessutom 

reducerar utrymmet för nytänkande. Vidare finns en risk att en enskild enhet skapas för 

strategisk planering, likt en strategiplaneringsgrupp, istället för att arbetet sker horisontellt på 

chefsnivå. Detta kan leda till att lärandeprocessen och strategimedvetenheten för chefer kan 

minska. (Anthony & Govindarajan, 2007; Miller & Cardinal, 1994)  

Budgetering 

Precis som den strategiska planeringen så är även budget en sorts planering. Den sträcker sig 

under en kortare tidshorisont än den fleråriga strategiska planeringen. Budgeten skulle kunna 

ses som en del av den strategiska planeringen, som förutom den förkortade tidshorisonten, har 

brutit ner planen till att gälla ansvarsenheter istället för övergripande produkter. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Både Merchant & Van der Stede (2007) och Anthony & Govindarajan 

(2007) belyser fyra huvudsyften med budgetering; planering, samordning, kontroll och 

motivation, vilka illustreras i figur 3. 

 

Figur 3 De fyra olika syften med budget (Anthony & Govindarajan, 2007) 

Det är bland annat genom budgeten som prestationer kan utvärderas och jämföras, vilket 

möjliggör kontroll inom företaget. Budgeten kan även användas för att delegera ansvar till 

samtliga ansvarsenheter inom organisationen (Anthony & Govindarajan, 2007).  

Budgeten har på senare år fått mycket kritik (Lindvall, 2001) och dess traditionella betydelse 

har minskat genom åren, delvis på grund av nya mått som Economic Value Added (EVA) 

samt ett ökat fokus på icke-finansiella mått (Otely, 2003). Ytterligare faktorer till kritiken är 
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att budgetarbetet är tidskrävande samt att budgeten, på grund av dagens snabba 

omvärldsförändringar snabbt blir förlegad. (Otely, 2003; Lindvall, 2001) 

Genomförande, kontroll och belöning 

Det är under genomförandet som organisationen arbetar för att uppnå de mål som satts upp i 

den strategiska planeringen och budgeten. Det sker genom olika organisationsstrukturer, 

såsom decentralisering och centralisering. Genom att tilldela olika enheter olika ansvar, så 

kallade ansvarsenheter
2
, kan organisationen visa vad respektive enhet ska fokusera på. 

(Anthony & Govindarajan, 2007; Merchant & Van der Stede, 2007) 

Kontroll innefattar både jämförandeprocessen mellan bör- och är-värden, med andra ord 

skillnad mellan budgeten och det faktiska resultatet. Jämförelsen görs ofta med en så kallad 

avvikelseanalys. Begreppet innefattar även mätning vilken kan göras på många olika sätt, 

bland annat genom finansiella och icke-finansiella mått eller interna och externa mått vilket 

diskuteras senare. (Anthony & Govindarajan, 2007)  

Belöning är den sista delen i cykeln och det finns flera argument till varför företag bör belöna 

sina anställda. Ett argument är att ekonomistyrning delvis handlar om hur företaget ska 

motivera sina anställda att arbeta mot företagets övergripande mål. Genom att använda 

belöningsprogram kan företaget få sina anställda att arbeta mot företagets mål, och på så vis 

nå en högre grad av målkongruens. (Anthony & Govindarajan, 2007) Vidare har belöning en 

sporrande effekt på de anställda att arbeta hårdare. Genom att ha belöningssystem knutna till 

vissa mål förtydligas vad de anställda bör fokusera på, vilket innebär att belöning även har en 

pedagogisk funktion. Ytterligare en anledning till belöningssystem är att locka rätt personal 

och få dem att stanna kvar på företaget och inte byta till någon av konkurrenterna. Samtliga 

argument leder till en ökad målkongruens inom företaget. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Kritik mot den traditionella ekonomistyrningen 

Johnson & Kaplan (1987) argumenterade i Relevance Lost-debatten att delar av 

ekonomistyrningens traditionella funktioner, såsom budgetering, standardkostnader, 

avvikelseanalys och transferpriser, var förlegade metoder och fyllde ingen funktion. 

Författarna menade att den traditionella ekonomistyrningen var lämplig för företag som 

använde sig av hög andel direkt lön och sökte stordriftsfördelar som konkurrenskraft. Under 

1900-talet skedde flera teknologiska framsteg och organisationsstrukturerna i företag blev 

                                                 
2
 Det finns olika sorters ansvarsenheter såsom investerings-, resultat-, vinst- och kostnadsenheter (Merchant & 

Van der Stede, 2007) 
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alltmer komplexa, vilket inte återspeglades i den traditionella ekonomistyrningen. (Johnson & 

Kaplan, 1987)  

Det fanns en rad problem med den traditionella ekonomistyrningen. För det första hjälpte den 

inte chefer att operativt sänka kostnader och öka företagets produktivitet. För det andra 

tvingades chefer att spendera mycket tid och resurser på att försöka förstå och förklara 

innebörden av varianser från ekonomiska rapporter, såsom budgeten, vilka inte var relevanta 

för deras verksamhet. Dessutom var det svårt att koppla den alltför aggregerade informationen 

genererad från budgeten till olika delmål inom organisationen. (Johnson & Kaplan, 1987; 

Lindvall, 2001) 

Den klassiska ekonomistyrningen hade ofta finansiella mått som till exempel Return on 

Investment (ROI) som mått på framgång och därmed även som överordnat mål. Användandet 

av finansiella mått medförde att chefer handlade kortsiktigt för att uppvisa så hög vinst som 

möjligt. Det skedde dock till bekostnad av långsiktiga mål som marknadsandel och hög 

lönsamhet genom att avstå från att genomföra nödvändiga investeringar. (Johson & Kaplan, 

1987) Som svar på Relevance Lost-debattens kritik mot den klassiska ekonomistyrningen 

uppkom en rad nya metoder såsom Activity Based Costing (ABC), Balanced Scorecard (BSC) 

som baseras på målstyrning, Total Quality management (TQM) och Just-in-Time (JIT). 

Metoderna hanterar många av de problem som den klassiska ekonomistyrningen gav upphov 

till. (Lindvall, 2001) 

Målstyrningssystem 

Genom målstyrningssystemet Management by Objectives, satte Drucker ord på vad många 

företag redan gjorde; att mäta prestation och arbete mot uppsatta mål inom en organisation 

(Greenwood, 1981). Druckers (1994) initiala tanke var att målstyrningen inte enbart skulle ha 

finansiella mål, då dessa kan leda till kortsiktigt tänkande. Istället skulle finansiella och icke-

finansiella mål balanseras, men det blev ändå de finansiella målen som kom att dominera. 

(Drucker, 1994)  

Flera målstyrningssystem har utvecklat Druckers tankar och besvarar kritiken i Relevens Lost-

debatten genom att inte bara fokusera på finansiella mål utan även inkludera icke-finansiella 

mål (Anthony & Govindarajan, 2007) såsom kunder (Kaplan & Norton, 1996) och kvalitet 

(Hutchins, 2008). Genom att komplettera de finansiella målen kan risken för kortsiktigt 

tänkande reduceras (Kaplan & Norton, 1987), vilket kan ses som en styrka i systemen. 
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Målstyrningssystem är således en slags ekonomistyrning som ger företag verktyg för att 

implementera strategin (Olve et al., 1997). 

 

Figur 4 Målstyrningssystemens plats i Anthonys verksamhetsstyrning (egen modell) 

Genom att målstyrningssystemen bryter ner företagets strategi till mål och delmål genom 

organisationens alla hierarkiska nivåer, syftar systemen till att få hela organisationen att arbeta 

mot samma övergripande mål (Anthony & Govindarajan, 2007; Hutchins, 2008; Kaplan & 

Norton, 1996). Således integrerar målstyrningssystemen delvis strategiformulering och 

operativ styrning i ekonomistyrningen (figur 5) och ser till att strategiformuleringen inte 

hamnar i skymundan något annars kan vara en risk (Lindvall, 2001).  

Användning av målstyrningssystem 

Målstyrningssystem är lämpliga för företag i dagens komplexa och osäkra företagsklimat. Det 

balanserade styrkort är ett exempel på ett målstyrningssystem som ofta tillämpas inom 

företagsvärlden. (Lindvall, 2001) Målstyrning används på många olika nivåer inom privata 

såväl som offentliga organisationer. Det lämpar sig främst som styrinstrument för chefer på 

olika nivåer, med andra ord de som faktiskt har inflytande över resultatet. (Merchant & Van 

der Stede, 2007) Målstyrningssystemen delegerar mycket eget ansvar för enhetschefer, vilket 

är ett krav i en decentraliserad organisation, och uppmuntrar till entreprenörsanda. Således är 

en viss grad av decentralisering nödvändig för att målstyrning ska vara möjlig att 

implementera. (Merchant & Van der Stede, 2007; Lindvall, 2001) 

Det finns många olika målstyrningssystem såsom bland annat Balanced Scorecard (Kaplan & 

Norton, 1996) Hoshin kanri (Akao, 1991) Management by Objectives (Drucker, 1994) The 

Performance Pyramid (McNair et al., 1990) och Performance Prism (Neely et al., 2002). 

Uppsatsen kommer att i de två nästkommande kapitel presentera två av systemen nämligen 

Hoshin Kanri och Balanced Scorecard. Dessförinnan kommer dock målkongruens, mål och 

mått att diskuteras. 



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

25 
 

Målkongruens 

Synen på målkongruens har förändrats. Tidigare ansågs begreppet innebära att individen 

skulle agera i riktning mot enhetens mål. Idag har företag ett bredare tänk och ser till att 

samtliga individer ska arbeta i riktning mot företagets övergripande mål och inte enbart mot 

deras resultatenhets mål. Målstyrningssystem syftar till att säkerställa att samtliga enheter och 

individer inom företaget arbetar mot samma övergripande mål och på så sätt uppnå en hög 

grad av målkongruens. (Anthony & Govindarajan, 2007; Hutchins, 2008; Kaplan & Norton, 

1996; Lindvall, 2001). Genom att de anställda strävar mot samma mål reduceras risken för 

suboptimering
3
, (Hutchins, 2008; Merchant & Van der Stede, 2007). Att säkerställa att hela 

företaget arbetar i samma linje kräver kommunikation (Hutchins, 2008), vilket ökar chanserna 

för avdelningar att upptäcka potentiella synergier och således skapa en effektivare 

organisation (Hutchins, 2008; Kaplan & Norton, 2001; Merchant & Van der Stede, 2007) 

Många forskare inom ekonomistyrning såsom Anthony & Govindarajan (2007), Merchant & 

Van der Stede (2007), Lindvall (2001), Hutchins (2008), Kaplan & Norton (2001) talar alla 

om vikten av att de anställda arbetar i linje med företagens mål. De uttrycker sig dock på olika 

sätt i sina beskrivningar av detta. Merchant & Van der Stede (2007) och Lindvall (2001) är 

eniga med Anthony & Govindarajan (2007) om att organisationer ska arbeta mot att uppnå en 

så hög grad av målkongruens som möjligt. Kaplan & Norton (2001), Hutchins (2008) samt 

Olve et al. (1997) talar om att bryta ner de övergripande målen och säkerställa att de 

nedbrutna målen ligger i linje med det övergripande målet, genom att överstätta strategin och 

målen till mål på lägre nivå inom organisationen. Chan (2004) skriver däremot att 

målstyrningssystem säkerställer målkongruens och Johansson et al. (2006) skriver om att 

uppnå målkongruens snarare än en grad av kongruens.   

Det finns dock svårigheter med att uppnå en hög grad av målkongruens då chefer har både 

personliga och organisatoriska mål. En central fråga inom målstyrningen är hur de ska kunna 

förenas för att få dem att uppfylla både personliga och övergripande företagsmål. (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Lindvall, 2001) För att uppnå en hög grad av målkongruens i en 

organisation är det viktigt att chefer verkligen förstår vad företagets uppsatta mål innebär och 

att de belönas efter hur väl de uppfyller dem. Att mäta rätt variabler och i rätt proportioner i 

förhållande till företagets övergripande mål är viktigt för att uppnå en hög grad målkongruens. 

                                                 
3
 Suboptimering innebär att företagets avdelningar arbetar utifrån egenintresse och inte nödvändigtvis mot det 

som är bäst för företaget som helhet (Merchant & Van der Stede, 2007). 
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Om så inte är fallet, leder det till att de anställda konsekvent kommer att fatta beslut som inte 

är i linje med företagets övergripande mål. (Merchant & Van det Stede, 2007) 

Att de personliga och organisatoriska målen stämmer överens till hundra procent är inte 

möjligt, då personliga mål delvis handlar om att få så hög lön som möjligt. De personliga 

måle är motstridigt med företagets begränsade budget och möjlighet eller intresse att betala ut 

allt för höga löner. (Anthony & Govindarajan, 2007) Således finns det beteendemässiga 

faktorer bland de anställda som kan försvåra arbetet mot målkongruens och istället innebära 

en målkonflikt. Motivationsproblem och egenintresse står i direkt konflikt till företagets 

övergripande mål. Dessa problem kan övervinnas med att införa belöningar, kontroll och 

centralisering av beslutsfattande och styrning. (Merchant & Van der Stede, 2007)  

Det är viktigt att företag har tydligt definierade kvantitativa mål. Om det inte finns tvingas 

cheferna anta vilka mål de ska arbeta mot. Resultatet blir således en stor variation av olika 

tolkningar av målen och leder till förvirring. Det i sin tur leder till att cheferna i fråga 

presterar under sin faktiska förmåga, som de skulle kunna nyttjat vid en högre grad av 

tydlighet. Då spridningen av tolkningarna kan bli många finns det en överhängande risk för 

suboptimering. (Hutchins, 2008) Det är inte givet att enbart klara och tydliga mål leder till 

målkongruens. Att formulera mått utefter företagets övergripande mål är avgörande, eftersom 

de mått som sätts upp är de som de anställda kommer att arbeta utefter. (Kaplan & Norton, 

1992; Merchant & Van der Stede, 2007) 

”What you measure is what you get.”  

(Kaplan & Norton, 1992, sid 1) 

För att exemplifiera målkongruens gällande nedbrytning av mål, som Merchant & Van der 

Stede (2007) beskriver, kan DuPonts modell (figur 5) användas. Den visar hur avkastning på 

totalt kapital (Rt) kan brytas ner i olika delmål. Om företagets övergripande mål är att öka Rt, 

skulle hög målkongruens uppnås om de anställda arbetade mot ett delmål i form av att höja 

vinstprocenten, genom att öka omsättningen och sänka rörelsekostnader. Det finns därmed ett 

kausalt samband mellan delmålen och det övergripande målet, då de anställdas prestationer 

har en direkt koppling till det önskvärda resultatet, högre Rt, vilket leder till en hög 

målkongruens. (Hallgren, 2002) 
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Figur 5 DuPont-modellen visar hur målet avkastning på totalt kapital bryts ner (Hallgren, 2002) 

Mål 

Hur målen är utformade spelar en avgörande roll för att en hög grad av målkongruens ska 

kunna uppnås. Det är viktigt att målen är förenliga med företagets övergripande strategi. 

(Tennant & Roberts, 2001) Företag bör ha både kortsiktiga och långsiktiga mål som är 

finansiella men även icke-finansiella såsom utveckling, medarbetarprestation, trivsel samt 

socialt ansvarstagande. (Drucker, 1994; Kaplan & Norton, 1996; Olve et al., 1997) Målen kan 

delas upp enligt olika kategorier (Merchant & Van der Stede, 2007); 

 Modellbaserade/historiska/förhandlade: Mål som är formade utefter kvantitativa 

modeller baserade på vad prestationerna bör vara kallas modellbaserade mål. 

Härstammar målen däremot från prestationer från tidigare år är det historiska mål och 

de förhandlade målen är ett resultat av diskussioner mellan överordnade och deras 

anställda. Förhandlade mål har fördelen att de olika parterna delar information som 

den andra tidigare inte hade och därmed adderas en läraspekt i processen.  

 Bestämda/flexibla: De bestämda målen varierar inte över tid, medan de flexibla kan 

skifta beroende på en viss variabel som till exempel råvarupriser, valutasvängningar 

eller volymförändringar. Relativa mål som jämförs med andras prestationer, kallas 

även de för flexibla. Få företag använder sig av flexibla mål på övergripande nivå men 

nyttjar dem istället på lägre nivåer inom organisationen. 

 Interna/externa: Interna mål är vanligt förekommande i så gott som alla 

planeringsprocesser och innebär målsättningar inom det egna företaget. Även externa 

mål förekommer och innebär benchmarking och mål i förhållande till andra 

organisationer.  
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Organisationer bör sätta upp individuella mål för medarbetarna som är konsekventa med 

strategin. (Kaplan & Norton 2001) Komplexiteten och svårighetsgraden i de individuella 

målen bör justeras efter personen som skall utföra de önskade handlingarna (Merchant & Van 

der Stede, 2007). Vidare bör incitament kopplas till de personliga målen, affärsenheterna samt 

företagets resultat som helhet. De anställdas mål bör vara långsiktiga och strategiska samt 

tvärfunktionella. (Kaplan & Norton, 2001)  

Delaktighet och möjlighet att påverka är viktiga faktorer som har flera fördelar. Genom att 

öka delaktigheten ökar även förståelsen för målens innebörd. Vidare ökar kommunikationen 

mellan organisationens olika nivåer. Till sist har det även en kognitiv fördel, vilket innebär att 

förväntningar på måluppfyllelse klargörs och tankeverksamheten gällande hur målen ska 

uppnås sätts igång. (Merchant & Van der Stede, 2007)Målen bör även vara precisa och 

mätbara för att säkerställa att de anställda arbetar efter dem samt avgöra hur till vilken grad de 

uppnåtts. (Merchant & Van der Stede, 2007; Olvet et al., 1997) 

Merchant & Van der Stede (2007) menar att företag bör skilja på mål som syftar till planering 

och budgetering och de mål som är tänkta att ha motiverande effekter på medarbetarna. För 

budgetsyfte bör målen vara realistiska bedömningar av vad som kommer uppnås. Viktiga 

beslut gällande exempelvis investeringar, lager och personal grundar sig på denna 

information. Mål som syftar till att öka medarbetarnas motivation och prestation bör däremot 

sättas upp annorlunda. De bör istället vara högt satta för att öka medarbetares motivation och 

prestation. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Mål får å andra sidan inte vara för högt satta, då de istället kan resultera i att medarbetarna blir 

omotiverade och arbetet mot målkongruens försvåras. Det finns således en optimal nivå på 

hur högt satta målen ska vara. (Merchant & Van der Stede, 2007) Målen bör vara utmanande 

men realistiska (Merchant & Van der Stede, 2007; Olve et al., 1997). För att få högsta effekt 

bör sannolikheten för att målen nås vara 50 procent eller något lägre. Medarbetarnas 

personliga egenskaper såsom erfarenhet, mognad och självsäkerhet måste dock tas i beaktning 

vid målformuleringen och målets nivå. (Merchant & Van der Stede, 2007)  

Mått 

Mått används för att kunna mäta hur väl organisationen uppnår sina mål och hur arbetet mot 

en hög grad av målkongruens fortlöper. (Merchant & Van der Stede, 2007) Måtten används 

således i kontrollfasen i ekonomistyrning (Anthony & Govindarajan, 2007), men då det som 
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mäts är det som de anställda arbetar mot (Kaplan & Norton, 1992) blir formuleringen av mått 

en naturlig och viktig del av planeringsprocessen.  

Kaplan & Norton (2001) anser att homogena organisationer, såsom säljorganisationer, endast 

behöver fokusera på ett fåtal mått för att få en god koppling till strategin och verksamheten. 

Måtten kan avse finansiell prestation och kundnöjdhet. Större och mer komplexa 

organisationer behöver däremot ha fler och differentierade mått kopplade till företagets mål 

och strategi. Här krävs ett mer formellt ekonomiskt styrsystem och eventuellt också 

personliga styrkort för att koppla organisationens många olika verksamheter till de 

övergripande målen och strategin. (Kaplan & Norton, 2001)  

Mått kopplade till företags uppsatta mål bör uppfylla följande kriterier för att de anställda ska 

arbeta i den önskvärda riktningen och en hög grad av målkongruens ska kunna nås (Merchant 

& Van der Stede, 2007): 

 Precisa: Mått behöver vara precisa för att en prestation ska kunna utvärderas och 

tolkas. Om måtten istället är diffusa finns risken att exempelvis anställda belönas olika 

för samma prestation, då måtten inte är konsekventa och mäter inkorrekt. För att öka 

kvaliteten i det som mäts bör flera olika mått användas för att mäta samma sak, vilket 

då ger det mätta värdet en högre trovärdighet (Merchant & Van der Stede, 2007).   

 Objektiva: Vad som mäts bör kontrolleras av någon oberoende part, såsom en 

controller eller revisor, för att minska risken att de som utför en viss process får 

resultatet att se bättre ut genom felaktig mätning (Merchant & Van der Stede, 2007; 

Simons, 2005). 

 Tidsenliga: Måtten på de anställdas prestation behöver vara kortsiktiga för att de ska 

kunna relatera sitt arbete till målet och därmed kunna prestera väl, vilket också bidrar 

till att åtgärder kan vidtas innan något signifikant problem uppstår (Merchant & Van 

der Stede, 2007).  

 Förståeliga: De anställda måste förstå måtten som de utvärderas efter. Detta kan 

åstadkommas genom kommunikation och utbildning. Dessutom är det viktigt att de 

anställda även vet vad de kan göra för att påverka sin prestation vilken relateras till ett 

visst mått, vilket i sin tur är relaterat till företagets övergripande mål. (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Merchant & Van der Stede, 2007) 
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Balanced Scorecard 

I tron om att existerande prestationsmått som i slutet av 1980-talet enbart baserades på 

finansiella mått var föråldrade, genomfördes en forskningsstudie av bland annat Robert 

Kaplan och David Norton. Studien resulterade i utvecklingen av det balanserade styrkortet 

(Balanced Scorecard). (Kaplan & Norton, 1996)  

Grundtanken med det balanserade styrkortet 

I dagens informationssamhälle är det viktigt för företag att skapa framtida värden genom att 

investera i kunder, leverantörer, anställda, processer, teknologi och innovation. Ett företags 

finansiella prestation som grundar sig på historisk data, finns kvar i det balanserade styrkortet 

men kompletteras med tre andra perspektiv som till skillnad från ett finansiellt perspektiv tar 

hänsyn till faktorer och data som är nutidsorienterade och även framtidsblickande. (Kaplan & 

Norton, 1996) 

Det balanserade styrkortet är ett strategiskt styrsystem som hjälper företag att bryta ner vision 

och strategi till praktiska mål och mått för hela organisationen. Det är av stor vikt att de 

anställda förstår de ekonomiska konsekvenserna av deras beslut och handlande samt att chefer 

förstår vad som driver företagets långsiktiga finansiella framgång. (Kaplan & Norton, 1996) 

Både Kaplan & Norton (1996) och Olve et al. (1997) pekar på vikten av att anpassa det 

balanserade styrkortet till det egna företaget både gällande mål och mått. Således finns det 

inget färdigt styrkort att implementera utan endast en mall för struktur och komponenter. 

Att utforma ett balanserat styrkort 

Kaplan & Norton (1996) menar att det balanserade styrkortet skall länka gapet mellan ett 

företags strategiska formuleringsprocess och dess implementeringsprocess. För att överbygga 

detta gap finns det fyra steg att använda sig av. Stegen är översättning av vision & strategi, 

kommunikation & länkning, affärsplanering, feedback & strategisk inlärning presenteras i 

figur 6 samt utvecklas var för sig mer i detalj nedan. 
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Figur 6 Processen att utforma ett balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1996) 

Det första steget i utformningen av ett balanserat styrkort är att översätta företagets vision och 

strategi till en kommunicerbar form. Det innefattar även att säkerställa att det finns konsensus 

kring vad som är just företagets vision och strategi. Företag kan med här med hjälp av det 

balanserade styrkortet integrera sin budgetprocess i den strategiska planeringen. På så vis kan 

chefer bedöma hur de strategiska målen påverkar företaget finansiellt sett och direkt översätta 

dessa effekter till den årliga budgeten. Det balanserade styrkortet kopplar därmed ihop den 

strategiska planeringen, företagets övergripande mål och den kortsiktiga och årliga 

budgeteringen. Budgeten fyller även funktionen att kortsiktigt påvisa hur väl arbetet mot de 

strategiska målen fortlöper. (Kaplan & Norton, 1996) 

Det andra steget i processen är kommunikation & länkning, vilket betonar vikten av att utbilda 

och involvera medarbetarna i företaget. Det balanserade styrkortet syftar till att göra samtliga 

medarbetare medvetna om företagets strategi och hur de kan bidra till att uppfylla visionen i 

det vardagliga arbetet, för att öka sannolikheten att den uppfylls. Processen skall hjälpa 

ledningen att kommunicera strategin till olika delar i organisationen. Därefter behöver 

strategin kopplas till mål i olika divisioner och till varje enskild individ genom vertikal och 

horisontell kommunikation. Instrument som kan användas för att stärka denna process är 

kommunikations- och utbildningsprogram, målsättningsprogram och kopplingar till 

belöningssystem. (Kaplan & Norton, 1996) 

Det tredje steget, affärsplanering, syftar till att se till att företagets aktiviteter går åt samma 

håll. För att uppnå de strategiska målen är det viktigt att både human- och strukturkapital, som 

kan vara företagets image men även anställdas förmågor, drar i samma strategiska riktning. 
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(Kaplan & Norton, 1996) Det fjärde och sista steget i processen, feedback & strategisk 

inlärning, ligger utanför denna uppsats fokus på planeringsprocessen, varför steget inte 

behandlas vidare. (Kaplan & Norton, 1996) 

Ett balanserat styrkorts innehåll 

Det balanserade styrkortet tar sin utgångspunkt i företagets vision vilken sedan bryts ner till 

fyra olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1996), vilket visualiseras i figur 7 och kommer att 

beskrivas mer i detalj nedan. 

 
Figur 7 Det balanserade styrkortet (Olve et al., 1997) 

Vision & de fyra perspektiven 

Den övre delen av styrkortet innehåller företagets vision, vilken kan definieras som företagets 

framtida och önskvärda position. Visionens uppgift är att vägleda, styra och utmana 

organisationen mot en gemensam bild av var företaget önskar att befinna sig i framtiden. 

(Olve et al., 1997) 

Det balanserade styrkortet består i grundutförandet av fyra perspektiv; ett finansiellt och ett 

kundperspektiv, ett perspektiv som fokuserar på interna processer och ett på förnyelse och 

utveckling. Det finns ett logiskt och kausalt samband mellan de fyra olika perspektiven, då 

fokus på utveckling, tillväxt och kompetent personal antas leda till mer effektiva interna 

processer och därmed högre kvalitet och kortare ledtider. Det påverkar kunderna positivt, 
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genom högre leveranssäkerhet och leder till högre kundlojalitet, vilket finansiellt sett 

resulterar i högre räntabilitet genom ökad försäljning och högre resultat. (Kaplan & Norton, 

1996) De fyra perspektiven och relaterade mått förklaras nedan.  

Det finansiella perspektivet fokuserar på mått såsom lönsamhet, försäljningstillväxt och 

liknande som anses vara viktiga indikatorer på hur framgångsrikt bolaget är ur ett ekonomiskt 

synsätt. Perspektivet grundar sig på redan utförda prestationer inom företaget och fokuserar på 

historisk data. Vanliga mått för att mäta prestationer ur detta perspektiv är Return on 

Investment (ROI), Return on Capital Employed (ROCE) och Economic Value Added (EVA). 

(Kaplan & Norton, 1996) För börsnoterade företag kan aktiekurs eller företagets börsvärde 

vara relevanta mått att mäta (Olve et al., 1997).  

Kundperspektivet hjälper företaget att identifiera vad det behöver göra för att tillfredställa sina 

kunder och öka sannolikheten att de förblir företaget trogna. Det kan ske genom att till 

exempel erbjuda god service och hög kvalitet. Företag kan bland annat mäta antal 

reklamationer, marknadsandelar och företagets andel av kundernas totala inköp. (Olve et al., 

1997) Kundnöjdhet och andel nya/gamla kunder är andra mått som mäter hur väl företaget 

lyckas ur ett kundperspektiv (Kaplan & Norton, 1996).   

Genom att effektivisera företagets interna processer kan det utföra prestationer mer 

produktivt och effektivt. Detta möjliggör lägre kostnader och på så vis en möjlighet att sänka 

priser till kunder alternativt att åtnjuta högre lönsamhet och konkurrenskraft. (Olve et al., 

1997) Dock måste varje företag anpassa dessa mått efter sin egen verksamhet och finna vad 

som är kritiska framgångsfaktorer för företaget (Kaplan & Norton, 1996).  

Det framtidsorienterade perspektivet avser vikten av att företagen investerar i exempelvis 

forskning och utveckling för att kunna tillgodose kunders behov med attraktiva produkter i 

framtiden. Perspektivet uppmanar till att utbilda de anställda, vilka kan ses som en kritisk 

framgångsfaktor för företaget. (Kaplan & Norton, 1996)  

Strategiska mål & framgångsfaktorer  

För de fyra perspektiven definieras sedan strategiska mål vilka har till uppgift att konkretisera 

visionen i ett antal delmål. De ska vara vägledande i arbetet mot att uppfylla företagets vision. 

För att företaget ska kunna uppnå visionen och de formulerade strategiska målen identifieras 

vad som krävs och behöver göras för att dessa ska kunna uppnås. De faktorerna kallas i det 

balanserade styrkortet för kritiska framgångsfaktorer. (Olve et al., 1997) 
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Nyckelmått & handlingsplan 

Olve et al. (1997) menar att antalet mått inom varje perspektiv bör vara högst tio till antalet 

och skall innebära en fokusering på kritiska framgångsfaktorer för företaget. Nyckelmåtten, 

som ger relevant information från företagets prestationer kan även användas till en strävan 

mot ständiga förbättringar. Vidare rekommenderas att företag bör ställa sig följande frågor vid 

mätning av prestation i respektive perspektiv i det balanserade styrkortet (Olve et al., 1997): 

 Täcker måtten verksamhetens olika delar eller dominerar någon del? 

 Har vi övervägt vad vi helst vill mäta: bestånd, kapacitet, utnyttjande eller effekter? 

 Innebär måtten en klok avvägning mellan mått på tillstånd och förändring? 

 Knyter måtten an till mätningar som gjorts sedan tidigare, eller kräver de nya 

mätseder? 

Den sista delen av styrkortet innehåller de konkreta handlingar och åtgärder som företaget 

bedömer nödvändiga för att uppnå de strategiska målen och visionen (Olve et al., 1997). 

Hoshin Kanri 

Likt det balanserade styrkortet är Hoshin Kanri, i uppsatsen även kallat Hoshin, ett 

målstyrningssystem. Systemet hjälper företag och dess olika enheter att arbeta mot samma 

mål och på så sätt skapa en hög grad av målkongruens. I Hoshin Kanri är planering och 

utveckling två viktiga delar. Det ger en indikation på att utformning av mål, sätt att uppnå 

dessa samt utveckling av både målen och tillvägagångssätten är viktiga framgångsfaktorer för 

en effektiv implementering och användande av systemet. (Tennant & Roberts, 2001) Hoshin 

Kanri handlar dock inte bara om att bryta ner företagets mål. Syftet är även fokuserat på att på 

ett systematiskt sätt nå en marknadsledande position och bevara denna (Hutchins, 2008). 

Systemet grundar sig i ett aktivitetsbaserat långsiktigt tänkande och planering, och Hoshin 

Kanri är flexibelt mot externa (Tennant & Roberts, 2001) såväl som mot interna förändringar 

(Akao, 1991). Anledningen till att systemet kan justeras mot interna förändringar är den 

regelbundna uppföljningen av systemplanen, vilken sker för att se vilka justeringar eller 

ändringar som bör vidtas. Hoshin ett verktyg som möjliggör konstant förändring av företagets 

ledningsprocesser och fungerar som en feedback-process inom organisationen. (Akao, 1991)  

Historik 

Hoshin Kanri utvecklades i Japan under 1950-talet och användes i början ad-hoc-mässigt vid 

utveckling av strategier och planering. Tidigare hade management by objectives varit det 

dominerande styrsystemet i Japan, men då Hoshin Kanri ansågs vara flexiblare och bättre 
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kunde hantera snabba förändringar i det ekonomiska klimatet tog systemet över. (Tennant & 

Roberts, 2001) 

Under 1970-talet hade Hoshin Kanri blivit en allmänt accepterad metod inom den japanska 

industrin och började sprida sig till Europa och USA och tack vare TQMs frammarsch under 

90-talet fick Hoshin Kanri relativt stor genomslagskraft. Exempel på västerländska företag 

som framgångsrikt har implementerat Hoshin Kanri är Procter & Gamble, Hewlett-Packard 

samt Florida Power and Light. (Tennant & Roberts, 2001) 

Utformningen av Hoshin Kanri 

Hoshin Kanri kräver en noggrann planering, riktad benchmarking och en effektiv och 

systematisk användning av företagets styrverktyg för att möjliggöra en kontinuerlig 

förbättringsprocess på företagets alla nivåer. (Hutchins, 2008) Systemet består av fyra 

nyckelelement vilka är; vision, policy development, policy deployment och policy control 

(Bechtell, 1995). Då uppsatsens fokus är planeringsprocessen kommer inte den sista delen, 

policy control, att diskuteras.  

Vision 

Visionen är den riktning som företaget arbetar. Det är viktigt att det inte enbart handlar om 

finansiella siffror och ska heller inte vara relativ konkurrenterna. Istället ska visionen vara 

framåtblickande och identifiera nya möjligheter för företaget. (Bechtell, 1995) Visionen ska 

vara ett högt uppsatt mål att sträva efter och det är viktigt att de är mätbara (Hutchins, 2008). 

Policy development 

Hoshin handlar om att identifiera ett fåtal kritiska strategier som stödjer den långsiktiga 

visionen (Bechtell, 1995). Viktigt är att de övergripande strategierna formuleras genom 

noggrann granskning av hot och möjligheter från egen såväl som andra industrier (Hutchins, 

2008). Strategierna bryts sedan ner till mid term objectives, en plan på 3-5 år, som sedan bryts 

ner till en ettårig verksamhetsplan. För varje steg, huvudstrategier, mid term plan och 

verksamhetsplan, bryts målen ner och de mest relevanta väljs ut. (Bechtell, 1995)  

För att kunna genomföra de relevanta strategierna krävs det att samtliga så kallade drivers har 

väldefinierade linjer eller policys. Drivers kan vara interna såväl som externa och avse 

kunder, anställda, leverantörer, processer, organisation, teknologi, finans och 

design/innovation. Linjen eller policyn definieras med hjälp av för företaget viktiga key 
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performance indicators (KPI), vilka visar hur väl företaget presterar inom olika områden. 

(Bechtell, 1995; Hutchins, 2008) 

Hoshins filosofi är inte att jämföra företagets prestationer med historiska siffror, även om en 

budget bör användas och integreras i Hoshin, utan med konkurrenternas faktiska prestationer 

(Akao, 1991). För att kunna nå målet och bli ledande inom sin industri krävs benchmarking, 

inte bara vid strategiformuleringen utan som en konstant process. Det handlar inte enbart om 

att titta på best-practice inom industrin utan även studera andra branscher för att se hur till 

exempel kvalitetsmätning, personalfrågor och finansiella frågor hanteras. (Hutchins, 2008)  

Policy deployment 

Inom Hoshin är det individerna själva som skapar sina planer och åtaganden. Ledningen 

identifierar för visso ett antal strategiska gap, men sedan är det upp till de avdelningarna och 

dess anställda att säkerställa att gapen reduceras. (Bechtell, 1995) Grupperna utformar inte 

bara sina egna planer utan sköter uppföljning samt ansvarar för kommunikationen mellan 

olika grupper/avdelningar. Det innebär att det sker en vertikal samt horisontell diskussion 

inom organisationen. Diskussion är viktig för att reducera risken för suboptimering och 

säkerställa att samtliga grupper arbetar i samma riktning. (Bechtell, 1995; Hutchins, 2008) 

Dialog sker via den så kallade catch-ball-processen. Den innebär att samtliga nivåer inom 

organisationen är delaktiga och att idéer kastas fram och tillbaka mellan organisationens olika 

nivåer. (Akao, 1991; Bechtell, 1995) Processen tydliggör prioriteringar, skapar konsensus och 

säkerställer att strategier, mål och mått är realistiska, förståeliga och tillräckliga för att uppnå 

de uppsatta målen (Bechtell, 1995). Det reducerar också risken för suboptimering och ökar 

målkongruensen inom företaget (Akao, 1991). 

En annan viktig aspekt i Hoshin är delaktighet och Akao (1991) belyser vikten av att alla som 

är ansvariga för att utforma en plan bör delta i planeringsprocessen. Delaktigheten säkerställer 

bättre beslut, ökad delaktighet samt tidigare upptäckter av fallgropar och problem (Hutchins, 

2008; Akao, 1991). Bechtell (1995) menar att det bör finnas gemensamma begrepp inom 

organisationen och att det är viktigt att standardisera vokabulären, för en snabbare och 

effektivare process utan missförstånd. Det är även viktigt att dokumentera planerna och att de 

är standardiserade samt lättöverskådliga. Dokument beskriver den nödvändigaste 

informationen som situation, mål, mått och strategi. (Bechtell, 1995) 



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

37 
 

Teorisammanfattning 

Ekonomistyrning syftar till att hjälpa ett företag att genomföra dess strategi och uppnå 

uppsatta mål, genom fem strategiska och operativa processer. De är vanligen planering, 

budgetering, rapportering, mätning och belöning. I samband med Relevance Lost-debatten 

framfördes kritik mot att ekonomistyrningen var alltför fokuserad på historisk finansiell data 

som inte bidrog till att förbättra den operativa verksamheten och att uppnå företagets mål. 

För att öka sannolikheten att medarbetarna arbetar mot företagets mål och en hög grad av 

målkongruens uppnås, lanserade Drucker redan på 1950-talet ekonomistyrning baserad på mål 

och hur de kan brytas. Två moderna målstyrningssystem som ger svar på kritiken i Relevance 

Lost-debatten är det balanserade styrkortet och Hoshin Kanri. Målstyrningssystem är verktyg 

för företag att bryta ner dess övergripande mål och strategi till lägre nivåer i organisationen. 

Medarbetare skall på så vis bli medvetna om hur de kan bidra till företagets mål och 

målstyrningssystemen är och därigenom skapa målkongruens. 

Det balanserade styrkortet hjälper företag att bryta ner dess vision och strategi till konkreta 

handlingar. Det innebär att målformuleringsprocessen börjar högst upp i företagets hierarki 

och går sedan nedåt i företa get för att idealt utforma ett styrkort även för individen. Styrkortet 

är länkat till företagets vision och strategiska mål. För att åstadkomma en balanserad syn på 

vad företaget behöver sträva efter för att nå framgång används fyra olika perspektiv. Genom 

att identifiera kritiska framgångsfaktorer och relaterade nyckelmått synliggörs vad 

medarbetarna behöver göra och hur de mäts.  

Hoshin Kanri grundar sig i ett aktivitetsbaserat långsiktigt tänkande och syftar till att göra 

företaget marknadsledande inom sin bransch. Målstyrningssystemet består av de fyra 

elelementen vision, policy development, policy deployment och policy control. De strategier 

som stödjer företagets vision bryts ner till mid term objectives, en plan på 3-5 år, vilka sedan 

bryts ner till en ettårig verksamhetsplan. Ett företags strategi, mid term plan och 

verksamhetsplan, bryts ner till olika mål och delmål, av vilka de mest relevanta väljs ut för att 

användas i verksamheten. Den så kallade catch-ball-processen fyller en central funktion i 

Hoshin Kanrins nedbrytning av dess mid term objectives till lägre nivåer i hierarkin. Den 

innebär att samtliga nivåer inom organisationen är delaktiga och att idéer kastas fram och 

tillbaka mellan organisationens olika nivåer. För att kunna genomföra företagets strategi krävs 

drivers, vilka kan vara interna så väl som externa. Dessa synliggör vad företaget behöver 

fokusera på och mäts med hjälp av key performance indicators (KPIs).  



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

38 
 

SAAB OCH BALANSERAT STYRKORT 

 I avsnittet beskrivs Saabs användning av målstyrningssystemet det balanserade styrkortet. 

Fokus ligger på planerings- och målformuleringsprocessen samt Saabs arbete med att uppnå 

målkongruens. Avsnittet baseras på resultatet från intervjuerna med Hultin (Vice VD 

Aerosystems), Germundsson (Chefscontroller Saab Group) och Larsson (Affärsutvecklare på 

Aerosystems) samt internmaterial. 

Företagspresentation 

Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, grundades 1937 och företagets huvudsakliga mål var 

att utveckla ett svenskt flygvapen så att Sverige kunde bli en självförsörjande försvarsmakt. 

Företaget började även tillverka bilar och 1969 slogs Saab och Scania samman. Det nya 

bolaget tillverkade då flygvapen, robotar, bilar, bussar och lastbilar. Framstående produkter är 

stridsflygplanen Viggen och Gripen. 1990 såldes bildivisionen och 1995 separerades Scania 

och Saab till två skilda bolag. 2000 köpte Saab upp försvarskoncernen Celsius och Saab blev 

därmed ett renodlat företag inom försvarsindustrin. (Saab Groups officiella hemsida, 2009) 

År 2008 omsatte försvarskoncernen Saab Group cirka 23 miljarder SEK och hade 13 300 

anställda, huvudsakligen i Sverige och Sydafrika. 68 procent av omsättningen genererades 

2008 från internationella kunder, jämfört med 40 procent år 2001. Saabs årliga mål är en 

rörelsemarginal på 10 procent när man mäter EBIT. Saab har också ett tillväxtmål i organisk 

tillväxt på omsättningen uttryckt som 5 procent per år, utöver det kan man tänka sig 

ytterligare tillväxt genom förvärv. (Germundsson, 2009) 

Sedan företaget grundades har svenska försvarsmakten varit den största kunden, men nu är 

den svenska marknaden för liten och Saab har således blivit mer exportinriktat. Det innebär 

helt andra förutsättningar då Saab numera agerar på en mer konkurrensutsatt marknad. En 

annan viktig aspekt är förändringarna inom försvarsindustrin. Tidigare handlade det om att 

försvara mark och gränser medan det idag gäller att försvara flöden av information, pengar 

och människor. Industrin går från en tid då kunderna var regeringar och myndigheter till en ny 

tid då privata företag är kunderna. (Germundsson, 2009) 

Saab består av tre autonoma affärsområden och deras produkter kan delas in i tre 

huvudsakliga segment (Germundsson, 2009): 
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 Flyg, system och lösningar 

 Integrerade helhetslösningar med fokus på styrning och kontroll av försvar 

 Vapen, robotar och burkar 

Saabs uttalade vision lyder:  

”By power of innovation, competence and creativity, our vision is to be a leader 

in the global evolution, expanding defense industry to overall human security” 

(Saab Groups internmaterial, 2009) 

Ekonomistyrning inom Saab 

Målstyrning 

Hultin (2009) ser målstyrning som det naturliga valet av styrform för Saab och tycker att det 

egentligen passar alla organisationer. Företag behöver dock anpassa styrningen och variera 

hur hårt olika mått ska kopplas. Vissa mål bör flöda uppifrån och ner, medan andra nedifrån 

och upp. Utan målstyrning går det inte att kommunicera vad människor ska göra, särskilt inte 

i en stor organisation som Saab. Målstyrningen gör att medarbetare långt ner i organisationen 

vet hur de bidrar och vad som gäller. (Hultin, 2009) 

”På vissa kontor inom organisationen finns det tavlor med milstolpar och olika 

effektivitetsmått som går att relatera till olika delar i resultat- och 

balansräkningen.” 

(Germundsson, 2009) 

Målstyrningen på övergripande Saabnivå är inte helt utvecklad (Larsson, 2009). Trots att Saab 

har arbetat med att implementera målstyrning i över tio år har de ännu inte lyckats få varje 

individ att känna en koppling mellan deras arbetsuppgifter och hur de bidrar till företagets 

orderingång, försäljning, EBIT och kassaflöde (Germundsson, 2009). 

Det är viktigt att utforma målstyrningssystemet pragmatiskt och utnyttjar befintliga strukturer 

i företaget (Germundsson, 2009; Hultin, 2009; Larsson, 2009). Vilka verktyg som används är 

underordnat, viktigast är att få ett naturligt sätt att arbeta i organisationen. Målstyrningen 

fungerar sedan som ett verktyg för ledningen att kunna vidta korrekta åtgärder för rätt 

verksamhetsområden. Vidare behöver inte allt styras i organisationen, då riskerar man snarare 

att hämma utveckling. (Hultin, 2009)  
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Utformning av det balanserade styrkortet 

När Saab implementerade målstyrning i mitten av 1990-talet valde de att använda sig av 

Kaplan & Nortons Balanced Scorecard (balanserat styrkort). Efter att ha försökt arbeta utefter 

den renodlade modellen insåg de att den behövde modifieras för att den skulle passa in i 

organisationen och det tog ungefär tio år att utveckla en fungerande modell. (Germundsson, 

2009) 

”Införandet av det balanserade styrkortet har varit en resa, dels en lärprocess 

men även en process för att få det rätt och få nytta av det och beroende på vilka 

som har suttit i ledningen så har det varit olika starkt fokus.”  

(Larsson, 2009) 

Genom att införa det balanserade styrkortet ville Saab skapa en tydlig strategisk styrning med 

möjlighet att delegera utan att detaljstyra. Vidare skulle styrkortet ge en helhetssyn och leda 

till att Saabs vision, strategier och mål skulle vara tillgängliga för alla. Dessutom skulle 

implementeringen leda till ökad delaktighet och engagemang på samtliga nivåer. (Saab 

Groups internmaterial, 2009) Ytterligare en anledning till implementeringen var att få en 

bättre balans mellan kvalitativa och kvantitativa mål. Det har lett till att Saab idag inte bara 

har finansiella mål. (Larsson, 2009) 

Ganska omgående efter införandet av det balanserade styrkortet insåg ledningen att kortet 

behövde modifieras. De grundläggande tankarna från Kaplan & Nortons balanserade styrkort 

stannade dock kvar i Saabs styrkort. (Germundsson, 2009) 

”… men Saab har alltid haft svårt att ta de färdigskräddade grejerna och 

implementera.” 

(Germundsson, 2009) 

En av anledningarna till att styrkortet modifierades var att Saab, som 

produktutvecklingsföretag, fann det svårt att använda det utvecklingsperspektiv som fanns i 

Kaplan & Nortons Balanced Scorecard (Germundsson, 2009). Den generella synen inom Saab 

var att utveckling innebar utveckling av en produkt. Utveckling kan dock ha en bredare 

innebörd och även betyda utveckling av företaget. (Larsson, 2009) Den synen var dock svår 

att kommunicera inom företaget på grund av det produktutvecklingsfokus som finns inom 

Saab (Germundsson, 2009). I och med en senare omarbetning av styrkortet har dock 

utvecklingsperspektivet kommit tillbaka (Larsson, 2009). 
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Då Saab insåg att styrkortet behövde justeras, började de med att ta fram vad som var det 

absolut viktigast för Saab. Uthållig lönsamhet ansågs vara den viktigaste faktorn för 

överlevnad, vilket sattes som det överordnade strategiska mål.  Med hjälp av en rad mått för 

ekonomiska parametrar såsom orderingång, kassaflöde och EBIT mäts det hur väl arbetet mot 

målet fortlöper. Nästa steg i byggandet av det egna styrkortet var att utveckla tre så kallade 

teman som skulle leda till det övergripande målet. (Germundsson, 2009) Teman var 

lönsamma affärer, hålla åtaganden i kontrakt samt resurseffektivitet (Germundsson, 2009), 

vilka beskrivs nedan samt illustreras i figur 9 tillsammans med de andra perspektiven i Saabs 

styrkort. 

 Nya lönsamma affärer: Saab måste generera fler jobb, utveckla nya produkter och gå 

in på nya marknader. Inom detta tema ställs krav på bland annat bruttomarginal och 

kassaflöde och här mäts till exempel antal nya affärer, volym och förkalkylerad 

marginal. 

 

 Uppfylla åtaganden i kontrakt: Inom detta tema ligger fokus på projektstyrning och 

här belyses vikten av att underhålla den befintliga kundstocken. Här mäts bland annat 

genomloppstid, teknik, kostnad, kvalitet samt åtaganden så att man får nöjda kunder. 

Det gäller att säkerställa att kundens krav uppfylls och att resursallokeringen är 

korrekt.  

 

 Resurseffektivitet (ökad konkurrenskraft): Denna del är den så kallade hjärt- och 

lungmaskinen som mäter resursutnyttjande och kostnader och här styrs det interna 

resursutbytet, resursplanering och kompetensplaner. Utfallet i efterkalkylen är en av 

de saker som mäts och utvärderas.  
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Figur 8 Saabs modifierade styrkort (Saab Groups internmaterial, 2009) 

Sista delen i modellen blev ett medarbetarperspektiv som handlar om kompetens, 

kapacitet, hälsovård, utbildning etc. Styrkortet visar att Saab vilar på en hälsosam 

medarbetarsyn med bland annat mål om låg sjukfrånvaro och individuella 

utvecklingsplaner. (Germundsson, 2009) 

Planerings- & målformuleringsprocessen 

Ledningsnivå 

På övergripande ledningsnivå utarbetas affärsidé, strategi och vision med hjälp av verktyg 

som till exempel SWOT-analys (Germundsson, 2009). I den fem till tioåriga strategiska 

affärsplanen identifieras vilka affärer företaget ska göra och det är affärerna som styr Saabs 

riktning (Hultin, 2009). När planen är utarbetad tas ett antal verksamhetsförutsättningar fram, 

som beskriver hur strategierna ska genomföras givet ett antal scenarier. Utifrån de utvalda 

scenarierna backas det sedan tillbaka och ser var Saab bör vara om fyra, tre, två och ett år för 

att nå målen. (Germundsson, 2009) 

Då Saab är verksam inom försvarsindustrin har de en helt annan produktlivscykel än många 

andra företag. Gripen har till exempel en livscykel på 40-60 år. Det skapar annorlunda 

förutsättningar för Saab i jämförelse med andra företag och gör att den strategiska 

affärsplanen är upp till tio år, vilket är ovanligt inom andra branscher. Vidare gör 

produkternas livslängd det svårt att göra kvartalsrapporter. (Larsson, 2009) 
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Genom att sätta upp siffror på den strategiska affärsplanen sammanställs den finansiella 

affärsplanen. Ur den finansiella planen bryts sedan det första året ut och baserat på planen 

utarbetas en budget för alla kostnadsställen och projekt. Vid årets slut placeras återmatningar i 

från projekten in i budgetuppföljningen och blir indata till nästa år och på så sätt går 

planeringsprocessen runt i cykler år efter år. (Germundsson, 2009) 

Figur 9 Planeringsprocessen på ledningsnivå (egen figur) 

Den cykliska planeringsprocessen (figur 10) är något som Germundsson (2009) tror är vanligt 

inom de allra flesta industriföretag. Men Saab märkte att de olika delarna, strategisk & 

finansiell planering, budgetering & genomförande samt uppföljning, inte hängde samman till 

hundra procent varvid det formulerades en strategiledningsgrupp, vilka bröt ner och 

konkretiserade den startegiska affärsplanen genom att sätta upp etiketter på delarna och satte 

in dessa i styrkortet. (Germundsson, 2009) 

”… först därefter kunde ekonomistyrningen bli en väl fungerande process, och 

strategiledningsgruppen var en förutsättning för detta.” 

(Germundsson, 2009) 

Affärsenhet 

Målstyrningen har kommit olika långt inom Saabs olika affärsenheter och avdelningar. 

Affärsenheten Aerosystems är en del av segmentet flyg, system och lösningar, har kommit 

relativt långt med utvecklingen av målstyrning genom sitt styrkort. De har även bistått den 

övergripande ledningen med tankar och idéer om hur målstyrningen ska användas inom 

företaget. (Larsson, 2009) Med anledning av affärsenhetens aktiva användande av 



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

44 
 

målstyrning kommer enheten att utgöra exemplet på hur målstyrning används på lägre nivåer 

inom Saab.  

När Saabledningens övergripande strategier är formulerade och placerade i styrkortet, skickas 

de till de tre respektive affärsområde. Strategierna behandlar till stor del vilka 

marknadssegment Saab ska vara verksam inom.  De är oftast givna för de olika avdelningarna 

och utgör endast ett brett ramverk för den riktning som de ska arbeta mot. I Aerosystems 

strategikarta är strategierna uppdelade på de tre teman. Strategierna bryts sedan ner till 

övergripande mål av affärsenhetsledningen. De enda mer konkreta målen som det ges direktiv 

om ovanifrån är finansiella mål gällande kassaflöden, lönsamhet osv. (Larsson, 2009) 

 

Figur 10 Aerosystems strategikarta på övergripande nivå (Saab Groups internmaterial, 2009) 

Inom ramen för de övergripande strategierna formulerar ledningsgruppen i varje affärsenhet 

övergripande mål (Larsson, 2009). Den målformuleringsprocessen består av ett antal olika 

delar som börjar med en analys av nuläget samt omvärlden. Därefter fastställs verksamhetens 

uppgift och verksamhetsidé. När dessa väl är identifierade sammanfattas de i cirka 14 

övergripande mål (figur 12), vilka är att likställa med en vision och ger en kommunicerbar 

bild till de anställda. (Hultin, 2009) Den övergripande visionen speglar faktorer som 

kompetensområde, kunder och marknader, intressenters krav, teknik- samt resursutveckling 

(Saab Groups internmaterial, 2009).  
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En svårighet med att formulera strategierna var att få de tillräckligt substantiella. Genom ett 

inspirationsseminarium formulerades de nuvarande övergripande målen för Saab. (Larsson, 

2009) 

Efter målformuleringsprocessen utformas sedan affärsplanen, vilken även på affärsenhetsnivå 

görs med hjälp av bland annat en SWOT-analys. Därefter utarbetas planen genom att 

formulera strategier och sedan delmål, vilka specifikt beskriver de förändringar Saab vill 

uppnå. (Larsson, 2009) En förbättring på ett område få inte ske på en bekostnad av en 

försämring inom ett annat. Till exempel får inte en ökad försäljning får exempelvis inte ske 

till priset av lägre kvalitet. (Hultin, 2009) Varje strategi dokumenteras i var sitt strategikort 

där framgångsfaktorer, mått, mål och handlingsplaner presenteras. Även en strategikarta 

utformas, vilken visualiserar hur de olika strategierna ska leda till det övergripande målet, 

uthållig lönsamhet. (Saab Groups internmaterial, 2009; Larsson, 2009)  

När strategikartan är gjord bryts den ner till konkreta aktiviteter vilka kallas strategiska 

målsättningar. Det är nästa steg i att bryta ner de övergripande strategierna och i 

målsättningarna beskrivs vad som ska göras, vilka de kritiska framgångsfaktorerna är samt 

långsiktiga och kortsiktiga mål. (Saab Groups internmaterial, 2009) För att kommunicera 

målen till de anställda inom Aerosystems går VD personligen ut till de olika avdelningarna 

och presenterar de övergripande målen samt dess koppling till strategin och affärsplanen 

(Hultin, 2009).  

”… detta bidrar starkt till att arbetet med målstyrningen fungerar och att 

medarbetarna får förtroende för systemet samt att de förstår varför Saab 

använder sig av det.”  

(Hultin, 2009) 

Saab har just börjat använda sig av visuell planering. Planeringen är ett sätt att möta den 

interna kritiken mot det balanserade styrkortet och mot uppföljningen som skedde endast en 

gång per kvartal. Den visuella planeringen innebär att mål och delmål tydliggörs genom 

daglig uppföljning av det balanserade styrkortets delmål, såsom leveransmål och kvalitetsmål. 

Den dagliga kontrollen möjliggör ständiga förbättringar och bilden av företaget blir tydligare 

och mer enad. (Larsson, 2009)  
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Mål & mått 

De uppsatta målen behöver vara SMARTa vilket innebär, specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidsbaserade. Det är viktigt att dessa aspekter finns med för att säkra 

motivationen bland de anställda. (Saab Groups internmaterial, 2009) En annan viktig aspekt 

vid formuleringen av mål är att utgångspunkten är måtten (Saab Groups internmaterial, 2009). 

”… annars är risken stor att man sätter mål på att aktiviteter ska genomföras 

istället för mål för den effekt som man vill uppnå med aktiviteterna” 

(Saab Groups internmaterial, 2009) 

Om det inte uppfyllts är finns det en risk att det bara konstateras huruvida aktiviteten är 

genomförd eller inte, istället för att kunna dra slutsatser om vilken effekt som uppnåtts och 

därigenom dra slutsatser om vidare handlingsplaner (Saab Groups internmaterial, 2009). När 

det blir kris någonstans ökar uppföljningsfrekvensen och det kan ske veckouppföljning för att 

ha tight kontroll. På översta ledningsnivå finns det till exempel i dagsläget ett starkt fokus på 

kassaflöde och ledningen följer utvecklingen vecka för vecka för att kunna ha fokus och vara 

tydliga. (Germundsson, 2009) 

När det gäller måtten är det viktigt att de hör ihop med de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Vidare bör de vara precisa, förståeliga och enkla. Då måtten är en tydlig indikation på var 

medarbetarnas fokus bör ligga är det viktigt att noggrant tänka igenom hur mått ska 

formuleras.(Saabs Groups internmaterial, 2009)  

Budget 

Inom Saab sker budgeteringen en gång per år och är en relativt omständig process. Budgeten 

uppdateras dock tre till fyra gånger per år beroende på omvärldsförändringar. Budgeten är 

direkt kopplad till det strategiska arbetet. Det sker initialt genom att sammanställningen av 

den strategiska affärsplanen bryts ner till en finansiell affärsplan, vars innehåll sedan ligger 

till grund för utformningen av företagets budget. Olika datorprogram såsom Microsoft Excel 

och Word samt diverse planeringsprogram används för att stödja och koppla budgeten till det 

balanserade styrkortet. Budgeten som något att förhålla sig till eller att referera till. Det vill 

säga vilka finansiella ramar som verksamheten arbetar inom. (Germundsson, 2009) 

”Ett system där man gör en budget och sedan ställer den i hyllan fungerar 

absolut inte.” 

(Germundsson, 2009) 
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Målkongruens 

Utgångspunkten hos Saab för att uppnå målkongruens är att samtliga enheter ansvarar för att 

se hur de kan arbeta för att bidra till de fem delarna i styrkortet; uthållig lönsamhet, personal, 

nya affärer, hålla projekt och effektivisera sig. Mål formuleras av varje enskild enhet, vilket 

sker genom att bryta ner den strategikarta och de mål som kommer från nivån ovan i 

organisationshierarkin. Då strategikartan och målen bryts ner genom hela organisationen är 

tanken att de ska vara kongruenta med de övergripande målen. (Germundsson, 2009) 

Viktiga kriterier för att stärka målkongruens är att starta målstyrningen med något som är 

enkelt, visuellt, och kopplat till affärsplanen. Det ska tydligt synas vilka strategier som stödjer 

vilka toppmål, genom en mappning eller matris. (Hultin, 2009) 

”Man ska inte fokusera på att bryta ner allt, utan ha mer fokus på att koppla 

ihop saker, att det finns ett visuellt snöre är viktigt.” 

(Hultin, 2009) 

Ytterligare faktorer som är viktiga för att målstyrningen ska lyckas och hög målkongruens ska 

nås är uthållighet i arbetet med och implementeringen av systemet. Dessutom behövs en 

tydlig kommunikation hur systemet fungerar och vad det innebär för organisationen. (Hultin, 

2009) Det sker genom en konstant måldialog samt genom Saabs informativa intranät 

(Germundsson, 2009). Systemet behöver inte vara perfekt från början, utan det är en 

lärprocess där organisationen ska ge synpunkter och leda till en hög delaktighet (Hultin, 

2009). 

Utbildning är en annan viktig aspekt för att få målstyrningssystemet att fungera. På Saab 

utbildas chefer i hur målstyrning fungerar och avdelningscheferna ansvarar sedan för att 

uppmuntra medarbetarna att ta del av exempelvis kvartalsrapporter baserade på det 

balanserade styrkortet, vilka är publicerade på det gemensamma intranätet. (Hultin, 2009) 

Det optimala vid målstyrning är om det finns en 1:1-koppling mellan det övergripande målet 

och delmålen. Men i en stor organisation kan det vara svårt att uppnå och det blir mycket 

kostsamt och tidskrävande. Vid nedbrytning av mål är det därför viktigt att det finns tydliga 

och relevanta kopplingar till det övergripande målet och att delmålen istället kan brytas ner 

mer specifikt på en lägre nivå i organisationen. (Hultin, 2009) 

En annan viktigt aspekt för att lyckas med målstyrningen är att anpassa mått och mål till 

individen (Larsson, 2009). Samtliga nivåer och avdelningar inom företaget kan inte ha samma 
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mål och mått. På grund av att de dels är på olika ställen i utvecklingen samt att målen måste 

skrivas om så att det blir förståeligt för de som arbetar med dem. (Germundsson, 2009) 

”De i verkstaden har inte koll på kassaflöde, utan det är viktigt att anpassa 

målen så att de i verkstaden kontrolleras på till exempel kostnaden för olika 

operativa sysslor.”  

(Germundsson, 2009) 

Sammanfattning 

Saab införde målstyrning i början av 1990-talet genom att implementera ett balanserat 

styrkort. Trots att lång tid har gått har de inte implementerat systemet i hela organisationen 

och samtliga respondenter är eniga om att det är en omfattande process att implementera ett 

målstyrningssystem.  

Syftet med det balanserade styrkortet är att bryta ner de övergripande strategierna ner genom 

organisationen och säkerställa att samtliga anställda arbetar i enlighet med de övergripande 

målen för att uppnå en så hög grad av målkongruens som möjligt. Saabs balanserade styrkort 

består av fem olika perspektiv; finansiellt, medarbetare, skapa lönsamhet, kund och ökad 

konkurrenskraft. De övergripande strategierna bryts ner till övergripande mål som placeras ut 

i respektive perspektiv.  

Planeringsprocessen startar på ledningsnivå där en affärsidé, vision och strategi formuleras. 

Utifrån detta utarbetas först en strategisk affärsplan, som inte bara ligger till grund för den 

finansiella affärsplanen och budgeten utan även det balanserade styrkortet. Det övergipande 

styrkortet bryts sedan ner på de tre temana och sedan vidare ner i organisationen till de olika 

avdelningarna. Förutom en strategikarta formuleras det även ett antal övergripande mål som 

enheten ska nå. Genom en konstant måldialog, informativt intranät, utbildningar och 

individanpassade mål och mått strävar Saab efter att uppnå en hög grad av målkongruens.   
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TMHE OCH HOSHIN KANRI 

I avsnittet beskrivs TMHEs användning av målstyrningssystemet Hoshin Kanri. Fokus ligger 

på planerings- och målformuleringsprocessen TMHE arbete med att uppnå målkongruens. 

Avsnittet baseras på resultatet från intervjuerna med Dahllöf (VD), Johannesson (Business 

Planner) och Jonson (Business Controller) samt internmaterial.  

Företagspresentation 

1946 grundades truckföretaget BT Industries och året därefter byggdes den första verkstaden i 

Bromma. 1952 flyttade företaget till en ny fabrik och huvudkontor i Mjölby. 2000 förvärvade 

Toyota Industries Corporation BT Industries genom ett publikt bud sedan ägaren KF hade sålt 

sin andel på 20 procent. BT Industries bytte 2007 namn till Toyota Material Handling Europe 

(TMHE). (TMHEs hemsida) 

Toyota och BT kompletterade varandra väl, då BT var ledande på lättviktstruckar och hade en 

stark närvaro i Europa och Nordamerika, medan Toyota hade en starkare position i Asien och 

var världsledande på motviktstruckar. Dessutom var båda företagen lönsammast i respektive 

bransch. Idag har TMHE produktionsenheter i Ancenis (Frankrike), Mjölby (Sverige) och 

Bologna (Italien). (Dahllöf, 2009) 

TMHEs försäljnings- och servicenätverk är aktivt i mer än 30 europeiska länder och erbjuder 

en produkt- och tjänsteportfölj för både motviktstruckar och lagertruckar. Företaget omsatte 

under 2008 cirka 1,2 miljarder SEK och har enligt TMHE en marknadsandel i Europa på cirka 

20 procent. (TMHEs hemsida) Företagets övergripande mål är att ta en procent 

marknadsandel per år, försvara och förbättra lönsamheten till tio procent, och att ha bäst 

kvalitet i branschen (Dahllöf, 2009). 

TMHEs uttalade mission lyder: 

“To build trust and confidence with customers by delivering outstanding quality 

products and services which add real value to their businesses.” 

 (TMHEs hemsida) 

Ekonomistyrning inom TMHE 

Tidigare var ett stort antal personer involverade i att utveckla en strategisk affärsplan på BT, 

vilket var en tidskrävande process (Dahllöf, 2009). Affärsplanen tenderade att formuleras för 
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att sedan läggas undan tills det var dags att omarbeta den. Under 1990-talet ville BT ändra på 

genom införandet av det balanserade styrkortet och försökte styra vad företaget skulle mäta 

och arbeta mot, genom så kallade strategic themes. Det innebar att utkristallisera områden där 

företaget kunde göra skillnad och där en förändring var önskvärd. Ett styrkort användes sedan 

för att mäta om en förändring eller faktisk förbättring hade skett. (Dahllöf, 2009) 

Efter det att Toyota Industries Corporation förvärvat BT år 2000 infördes under 2006 Hoshin 

Kanri, ett system som moderbolaget Toyota använt sig av i över 50 år. Systemet ersatte det 

gamla sättet att affärsplanera inom TMHE. Det system som implementerades var det som 

resten av Toyota koncernen redan hade, varvid samtliga uttryck och termer idag är på 

japanska eller engelska. (Johannesson & Jonsson, 2009)  

Syftet med TMHEs användande av Hoshin Kanri är att bygga upp en kapabel organisation, 

vilket innebär att den ständigt ska fokusera på en ständig förbättring inom verksamheten. 

Vidare är syftet att bryta ner de övergripande målen till tydliga aktiviteter. Att identifiera de 

rätta och tydliga aktiviteter är det som är nyckeln och fokuset i Hoshin Kanri. Det bidrar till 

att företaget kan uppnå uppsatta mål. (Johannesson & Jonsson, 2009) 

”Vi i ledningen följer utvecklingen i Hoshin och hur vi förflyttar oss väldigt 

noga. Detta prioriterar vi lika högt som att kolla på vinst och marknadsandel.” 

(Dahllöf, 2009)  

Johannesson & Jonsson (2009) ser överhängande fördelar med Hoshin Kanri och anser att det 

är ett system som passar på vilken organisation som helst.  

Planerings- & målformuleringsprocessen 

Planeringsprocessen kan delas upp i två steg. Den nedersta svagt lutande pilen i steg ett (figur 

13) illustrerar hur organisationens utveckling skulle sett ut genom enbart dagliga 

förbättringar. För att nå de uppsatta målen, mid term targets, som TMHE strävar efter, räcker 

det inte att enbart arbeta med dagliga förbättringar utan något mer behöver göras. Det innebär 

först och främst noggrann planering för att nå de ofta högt uppsatta målen och att dela in i 

olika steg. (Johannesson & Jonsson, 2009) 
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Figur 11 TMHEs modifierade Hoshin modell (TMHEs internmaterial, 2009)  

Vidare blir uppgiften i det första steget att identifiera gapen, det vill säga skillnaden mellan 

mid term targets och vad företaget åstadkommer genom dagliga förbättringar. För att fylla 

gapet, identifierar TMHE ett antal utmaningar som måste övervinnas för att åstadkomma 

önskad förändring till vad bilden beskriver som en ideal situation, från den befintliga 

situationen. Förändringen kan exempelvis bestå av lägre priser, ny produktmix eller ökad 

marknadspenetration. Åtgärderna kallas Hoshin-åtgärder (Hoshin Areas) och har en 

tidshorisont just på fem år, vilka är direkt kopplade till mid term targets med samma 

tidshorisont. (Johannesson & Jonsson, 2009)  

Därefter i det andra steget bryts åtgärderna ner och konkretiseras till aktiviteter på en 

ettårsbasis för respektive avdelning eller företagsfunktion, med mål och mätpunkter för varje 

månad. Aktiviteterna kan dock pågå längre än så, men de följs formellt alltid upp efter ett 

halvår och ett år, för att se hur arbetet mot mid term targets fortlöper och om de behöver 

revideras. Under verksamhetsåret följs de också löpande upp med anställd och chef eller 

STEG 1 

STEG 2 
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ansvarig för en viss aktivitet, genom rapportering i Microsoft Excel. (Johannesson & Jonsson, 

2009)  

De aktiviteter med högst avkastning eller nytta i förhållande till vad det kostar väljs ut. Andra 

urvalskriterier kan vara hur lätta de är att genomföra. Aktiviteter som inte kan genomföras 

under året sparas till senare år som goda idéer. (Dahllöf, 2009) Till de identifierade 

aktiviteterna kopplas respektive mål, men också key performance indicators (KPIs) vilka 

mäter hur väl aktiviteterna är genomförda. Varje aktivitet har också en ytterst ansvarig i 

ledningsgruppen, vilken har till uppgift att genom kaskader bryta ner aktiviteten i mindre 

delmål till vilka nya aktiviteter knyts, för respektive organisatorisk nivå. (Johannesson & 

Jonsson, 2009) 

Användandet av Hoshin bidrar till att den strategiska planeringen hålls vid liv, till skillnad 

mot den tidigare affärsplaneringen som skedde en gång om året (Dahllöf, 2009). För att 

effektivt kunna bryta ner mål till aktiviteter är den så kallade catch-ball-processen särskilt 

viktig. Processen innebär en tydlig och kontinuerlig dialog mellan de olika organisatoriska 

enheterna vid formulering av mål, mått och aktiviteter. Det innebär att TMHEs ledningsgrupp 

tillsammans med VD Håkan Dahllöf och chefer för olika verksamhetsområden går igenom de 

aktiviteter och delmål, som de övergripande målen eller Hoshin Areas har brutits ner till. 

(Dahllöf, 2009) 

När aktiviteterna väl är godkända bryts de ner till nästa hierarkiska nivå och nya delmål och 

mått formuleras, vilka stäms av med respektive överordnad chef. Målstyrningssystemet 

bygger således på en iterativ process, vilken går ner och upp i organisationen. Det kommer 

dock även krav nedifrån vilka vägs in i planeringsprocessen. (Johannesson & Jonsson, 2009)  

Mål & mått 

Högt upp i hierarkin återfinns huvudsakligen kvantitativa mål kopplade till de fem-tio 

övergripande mål som finns i Hoshin Kanri. Längre ner i organisationen blir målen ofta mer 

kvalitativa, då de innehåller mer information och det blir på så vis tydligare vad som behöver 

göras. (Johannesson & Jonsson, 2009) Däremot är det vara betydligt svårare att få de 

kvalitativa målen kongruenta med det övergripande målet (Dahllöf, 2009). Målen måste vara 

både praktiska och mätbara för att kunna användas (Johannesson & Jonsson, 2009). 

”Det här året (2009) har Hoshin blivit ganska finansiellt styrt för att se till att 

vi håller oss till svarta siffror. Ett normalår skulle fler aktiviteter vara 
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inriktade på utveckling av produkter, erbjudande eller förenkling och 

förbättring av processer.”  

(Dahllöf, 2009)  

Ett exempel på ett kvantitativt mål för att nå mid term targets kan vara att sälja x antal truckar. 

När målen sedan bryts ner till delmål och aktiviteter identifieras, behöver de omformuleras i 

kvalitativa termer vilka är omsättningsbara i praktiken. För att åstadkomma en högre 

försäljning av just truckar, behöver till exempel säljarna tränas upp för att bli mer effektiva. 

Delmålet blir då att få ännu duktigare säljare. Syftet däremot, är att öka försäljningen av 

truckar, vilket är det övergripande målet. (Johannesson & Jonsson, 2009) 

Inga nya mål har tillkommit genom Toyotas förvärv av BT och TMHEs bildande. Istället 

återfanns de klassiska målen såsom att ta marknadsandelar och att ha en hög lönsamhet hos 

både BT och Toyota. Däremot skilde de båda företagen sig i hur det skulle åstadkommas. En 

ökad andel kvalitetsmått, framförallt i produktionen, har införts sedan förvärvet. (Dahllöf, 

2009) 

”Ekonomiska mått är väl etablerade och folk förstår dem, därför kommer 

finansiella mått alltid ha ett övertag.”  

 (Dahllöf, 2009) 

Budget 

TMHE flyttar sig ifrån arbetet och användandet av budget. På grund av att processen har 

blivit alldeles för omständig och tar för stora resurser i anspråk. Dessutom blir budgeten 

gammal väldigt snabbt. Istället använder sig TMHE av rullande prognoser med fem kvartal 

framåt. I det andra kvartalet mäts utfallet mot budgeterat värde från det föregående kvartalets 

prognos. Därefter justeras prognoserna igen med fem nya kvartal. (Dahllöf, 2009) 

Arbetsbördan blir nu mer jämn över året och processen blir mer flexibel och rättvisande. 

Totalinsatsen för de rullande prognoserna är mindre än med budgeten. Dessutom stöds 

ständiga förbättringar, Kaizen, av detta system. Prognoserna är byggda bottom up, det vill 

säga att prognoser och information rapporteras uppåt i hierarkin och går igenom ett nålsöga 

och bedöms om de är tillräckligt utmanande. Sedan konsolideras prognosen för att se om det 

möter företagets övergripande ambition och mål. Därefter sker en noggrann uppföljning 

genom rapportering om målen och prognoserna uppfylldes genom det ekonomiska systemet 

vilket enkelt möjliggör feedback. (Dahllöf, 2009) 
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Dock använder sig TMHE fortfarande av en slags klassisk budget, en profit plan. Den 

översätter de tio viktigaste målen, mid term targets, till finansiella delmål. De båda systemen 

används parallellt, och exempelvis högre utgifter i en viss aktivitet i Hoshin Kanri har en 

direkt påverkan på nivån i profit plan. (Johannesson & Jonsson, 2009) 

”Profit plan är målet och en rimlig ribba om vi gör saker rätt, förutsatt att 

omvärlden går som förväntat”.  

(Dahllöf, 2009) 

Dessutom finns streched targets, finansiella mål som är högre satta än de i profit plan, som 

förespråkas av det japanska moderbolaget Toyota Material Handling Group (TMHG). Det ska 

innebära en förbättring, en förflyttning från tidigare stadium. (Dahllöf, 2009) Ett streched 

target är ett svåruppsatt mål som ger ”extra energi” och ökad motivation, vilket bidrar till att 

TMHE arbetar hårdare och smartare, för att kunna möta de högt uppsatta finansiella målen. 

(Johannesson & Jonsson, 2009) 

Målkongruens 

Det är svårt att uppnå ett hundraprocentigt kausalt samband mellan övergripande mål och 

delmål, men en hög grad av målkongruens uppnås genom catch-ball-processen. Den grundar 

sig på en intensiv och bra dialog mellan företagets olika hierarkier där tydlighet i 

kommunikationen är nyckeln. (Johannesson & Jonsson, 2009) 

”Ju bättre dialogen mellan chef och underordnad är, desto högre målkongruens 

uppnås.”  

(Johannesson & Jonsson, 2009) 

Genom att målen bryts ner till konkreta aktiviteter för avdelningar och individer synliggörs 

det för de anställda vad som är prioriterat och önskvärt inom TMHE. Aktiviteterna är 

publicerade på företagets intranät för att skapa transparens, samt att de tydligt visar för 

medarbetarna vilka övergripande mål respektive aktiviteter stöttar. (Johannesson & Jonsson, 

2009) 

Hoshin Kanri skapar rutin i organisationen på att bryta ner övergripande mål till delmål och 

identifiera aktiviteter. Resursbrist, arbetsfördelning och prioriteringar blir naturliga 

diskussionsämnen i och med användandet av Hoshin Kanri. (Johannesson & Jonsson, 2009) 

För att öka sannolikheten att önskvärda aktiviteter utförs och suboptimering undviks, 

använder TMHE ett belöningssystem för den yttersta ledningen helt styrt på finansiella 
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variabler såsom marknadsandel och volym. Längre ner i organisationen styrs medarbetarna 

mindre av belöningssystem baserade på finansiella variabler, utan snarare av de delmål och 

aktiviteter som de ska utföra. Hoshin Kanri synliggör väl om det faktiska utfallet avviker från 

plan och TMHE kan i så fall vidta åtgärder, för att säkra önskat resultat och stärka 

målkongruensen. Många av TMHEs dotterbolag tycker att systemet fungerar utmärkt, även 

om det inte är felfritt. (Dahllöf, 2009) 

Catch-ball-processen används vid nedbrytandet av målen och kan vara ”svår och smärtsam”, 

då det inte alltid är lätt att skapa tydlighet och att komma överens om vilka de anställdas 

personliga mål ska vara. Dessutom tar diskussionerna kring målen mycket tid och resurser i 

anspråk, och det finns en risk i att medarbetare spenderar mer tid med att uppdatera än att 

faktiskt arbeta med aktiviteterna för att nå målen. För att få Hoshin Kanri att fungera som 

målstyrningssystem krävs också omfattande utbildning i hur systemet fungerar och att chefer 

förstår fördelarna med systemet och använder det. Då Hoshin Kanri är mer auktoritärt styrt än 

vad många europeiska medarbetare är vana vid, förekommer kulturkrockar vilka försvårar 

arbetet mot hög målkongruens. (Johannesson & Jonsson, 2009) 

”Extra viktigt är det att chefer accepterar och använder sig av Hoshin Kanri, 

för att de underordnade ska följa det. När cheferna väl ser fördelarna med 

systemet, att de bättre kan styra verksamheten, blir de snabbt positivt inställda 

till det.” 

 (Johannesson & Jonsson, 2009) 

Sammanfattning 

Efter det att Toyota förvärvade BT år 2000, infördes sex år senare det japanska 

målstyrningssystemet Hoshin Kanri i det nybildade företaget Toyota Material Handling 

Europe (TMHE). Systemet bygger på att högt uppsatta mål, så kallade mid term targets, 

formuleras med en tidshorisont på fem år som ett första steg i planeringsprocessen. Målen 

består av fem-tio strategiskt viktiga områden där företaget önskar en förändring, såsom 

exempelvis högre marknadsandel.  

Därefter identifieras vilka åtgärder företaget behöver vidta för att nå målen, och åtgärderna 

bryts ner till aktiviteter och delmål i organisationen genom en catch-ball-process. Processen 

bygger på en omfattande och tydlig diskussion mellan chefer och medarbetare samt 

organisationens olika hierarkier. Aktiviteterna och delmålen följs upp löpande och hög grad 
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av målkongruens nås genom att de anställda på samtliga nivåer i företaget arbetar mot mid 

term targets. Målet med Hoshin Kanri som målstyrningssystem är att uppnå företagets högt 

uppsatta mål och skapa en kapabel organisation, där utveckling och ständig förbättring ligger 

i fokus. Kommunikationen med hjälp av catch-ball-processen möjliggör stärkt målkongruens 

i TMHEs planeringsprocess, då mål, mått och relevanta aktiviteter tilldelas avdelningar och 

medarbetare, för att sedan återigen planeras, diskuteras och brytas ner till lägre nivåer i 

organisationen. På detta sätt får TMHE sina medarbetare att arbeta mot företagets 

övergripande mål, mid term targets, och en högre grad av målkongruens kan uppnås.   



Målstyrningssystem – målkongruens i planeringsprocessen | DANIEL NYD & ANDREA TEODOROWITZ 
 

57 
 

JÄMFÖRELSE MELLAN BSC OCH HOSHIN  

Den inledande delen av analysen behandlar skillnader och likheter mellan de två 

målstyrningssystemen Balanced Scorecard (det balanserade styrkortet) och Hoshin Kanri. 

Skillnader och likheter identifieras gällande; syfte och fokus, planeringsprocessen och 

målformuleringsprocessen samt budget. För en ökad tydlighet kommer de empiriska källorna 

att refereras till genom sin befattning i de kommande två kapitlen.  

Målstyrningssystemens syfte och fokus 

Hoshin Kanri och det balanserade styrkortet är målstyrningssystem som har till syfte att bryta 

ner företagets övergripande strategier genom organisationen och säkerställa att de anställda 

arbetar mot samma övergripande vision (Business Planner & Business Controller TMHE, 

2009; Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009). Strategiernas centrala roll i systemen 

eliminerar Lindvalls (2002) tankar om risken för att strategierna blir stående och bortglömda. 

Detta bekräftas av VDn på TMHE (2009) som pekar på att Hoshin håller den strategiska 

planeringen vid liv.  

Med hjälp av målstyrningssystemen strävar båda företagen efter att skapa välfungerande 

organisationer. Hoshin har dock ytterligare ett starkt uttalat syfte om ständig förbättring 

(Business Planner & Business Controller TMHE, 2009), något som Saabs balanserade 

styrkort tycks sakna. Kaplan & Norton (1996) menar att informationen som genereras från det 

balanserade styrkortet kan användas i arbetet mot ständig förbättring, men ständiga 

förbättringar är inte någon integrerad del av styrkortet. Inom ramen för det balanserade 

styrkortet talar Saab stället om ökad delaktighet och att skapa en helhetssyn och en förbättring 

genom kommunikation (Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009; Vice VD 

Aerosystems (Saab), 2009). Det finns även andra skillnader med syftet då Hoshin Kanri har 

ett uttalat fokus på att nå en ledande marknadsposition (Hutchins, 2008) samt ett tydligt fokus 

på aktiviteter (Business Planner & Business Controller TMHE, 2009). Det är något som det 

balanserade styrkortet saknar.  

Även styrkortet har förvisso ett visst fokus på konkurrens genom att belysa vikten av 

uppdatering av strategin för att hålla sig konkurrenskraftiga i en föränderlig miljö (Olve et al., 

1997). Det balanserade styrkortets primära fokus ligger på att balansera upp det historiska 

finansiella perspektivet med nutida och framtida icke-finansiella perspektiv 

(Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009) och har inte alls samma fokus på 
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konkurrens som Hoshin. Således har Hoshin ett starkare externt fokus än vad det balanserade 

styrkortet har. Systemens syften skulle kunna skiljas på genom att säga att Hoshin har ett 

fokus på att bli marknadsledande medan det balanserade styrkortet arbetar med frekventa 

uppdateringar för att inte bli omkörda av konkurrenterna.  

Även om det primära fokuset inom Hoshin Kanri inte är att väga upp de finansiella måtten 

torde det vara möjligt för systemet att ändå göra det genom att utgå från åtta drivers för att 

uppnå ett företags strategi och vision (Hutchins, 2008). De åtta olika perspektiven i Hoshin 

motsvarar relativt väl de fyra perspektiven i det balanserade styrkortet, vilket likställer 

systemen när det gäller framförallt interna områden. Som diskussionen påvisat har de olika 

systemen balanserat de finansiella måtten med mått av annan karaktär och svarar således på 

Relevance Lost-kritiken och förebygger på så sätt risken för kortsiktigt tänkande i 

organisationen.  

P
 e

 r
 s

 p
 e

 k
 t

 i
 

v
 

Balanserat styrkort  Hoshin Kanri 

Finansiellt Finansiellt 

Kund Kund, Leverantör 

Internt Anställda, Organisation, Processer 

Utveckling Teknologi, Design & Innovation 

Tabell 2 Jämförelse mellan det balanserade styrkortet och Hoshin Kanri 

En annan likhet belyses i att både Saab och TMHE pekar på det ökade fokuset på finansiella 

mål och mått i tider av ekonomiska svårigheter (VD TMHE, 2009; Chefscontroller Saab 

Group, 2009), vilket visar på en flexibilitet i de båda systemen gentemot omvärlden. 

Beroende på hur omvärlden ser ut, tillåter systemen skiftningar i fokus och det balanserade 

styrkortet kan ha starkare kontroll på de finansiella måtten (Chefscontroller Saab Group, 

2009) medan Hoshin således istället har starkt fokus på finansiella mål och aktiviteter (VD 

TMHE, 2009).  

Hoshin Kanri såväl som det balanserade styrkortet är målstyrningssystem som passar alla 

organisationer (Vice VD Aerosystems (Saab), 2009; Business Planner & Business Controller 

TMHE, 2009). Anledningen är att systemen endast är hjälpmedel för att bryta ner den 

formulerade visionen och strategierna (Olve et al., 1997) och torde således vara oberoende av 

vad för strategi företaget har. Både Kapan & Norton (1996) samt Olve et al. (1997) pekar på 

vikten av att anpassa det balanserade styrkortet efter det egna företagets struktur och strategi. 
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Saab bekräftar detta och de insåg snabbt att ett generiskt styrkort inte passade dem 

(Chefscontroller Saab Group, 2009). Saabs tillägg av den visuella planeringen visar på 

systemets flexibilitet. Även om det balanserade styrkortet inte explicit beskriver hur företag 

kan använda systemet för att arbeta mot ständiga förbättringar möjliggör systemet tillägg av 

ytterligare verktyg som till exempel den visuella planeringen. Detta stärker resonemanget att 

systemen är anpassningsbara och passar många olika organisationer.  

Den strategiska planeringsprocessen börjar på samma sätt både inom det balanserade 

styrkortet och inom Hoshin, med en formulering av en vision. Utifrån visionen utformas 

sedan företagets strategi. (Chefscontroller Saab Group, 2009; Bechtell, 1995; Hutchins, 2008) 

Denna del av planeringsprocessen är även lik den som Merchant & Van der Stede (2007) 

beskriver inom ramen för den allmänna ekonomistyrningen. Således har 

målstyrningssystemen inte någon unik planeringsprocess i detta avseende. Däremot skiljer sig 

planeringsprocessen i hur strategin bryts ner till mål. Inom Hoshin bryts strategin ner direkt 

till olika delmål och aktiviteter (Business Planner & Business Controller TMHE, 2009) medan 

det balanserade styrkortet först delar upp mål och strategier i de olika perspektiven för att 

sedan koppla dem till aktiviteter (Saab Groups internmaterial, 2009).  

Planeringsprocessen skiljer sig även i fråga om tidshorisont mellan Saab ochTMHE. Saab 

arbetar med en tioårshorisont och TMHE med en femårshorisont (Business Planner & 

Business Controller TMHE, 2009; Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009). 

Bechtell (1995) talar också om ett femårsperspektiv på den strategiska planeringen för Hoshin 

Kanri. Saab däremot, med sina mycket långa produktcykler, kräver en längre tidshorisont än 

de flesta andra företag (Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009). Då det balanserade 

styrkortet är ett hjälpmedel för att implementera strategierna är tidshorisonten sannolikt mer 

strategiberoende och än systemberoende. När den övergripande strategin sedan bryts ner, 

använder båda företagen sig av ettårsplaner, något som beskrivs av både Chefscontrollern på 

Saab (2009) och Business Plannern & Business Controllern på TMHE (2009). 

Målkongruens i planeringsprocessen 

Inom både Saab och TMHE ansvarar chefen på varje hierarkisk nivå och för att bryta ner 

strategier och mål, varefter det sker en avstämning med överordnad chef 

(Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009; Business Planner & Business Controller 

TMHE, 2009). Målkongruens inom Saab nås genom att koppla övergripande mål med hjälp 

av en strategikarta till delmål för olika avdelningar. Summan av delmålen bör således 
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motsvara de övergripande målens innebörd eller innehåll, och om delmålen nås, bör också 

målkongruens nås. Dock verkar Saab sakna en motsvarighet till den kontinuerliga catch-ball-

processen som återfinns inom TMHE och Hoshin Kanri. 

Catch-ball-processen spelar en central roll i planeringsprocessen inom Hoshin Kanri för att 

stärka målkongruensen (Bechtell, 1995). Att catch-ball-processen är iterativ (Business 

Planner & Business Controller TMHE, 2009) har sannolikt också en stor betydelse för att 

kunna möjliggöra målkongruens inom Hoshin Kanri och TMHE. Målstyrningssystemet 

verkar vara en kontinuerlig process med att ständigt bryta ner mål till delmål och aktiviteter. 

Dessutom måste avstämningar med högre chefer göras för att säkerställa att delmålen är 

utmanande nog och i linje med vad företaget önskar. Denna kontinuitet bör därför utveckla 

organisationen i att bli bättre att på ett korrekt och effektivt sätt arbeta mot målkongruens i 

planeringsprocessen. 

Genom Saabs implementering av det balanserade styrkortet fick de ett minskat fokus på 

finansiella mål (Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009) och bemötte således 

Relevance Lost-kritiken mot dessa. Trots att TMHE inte har ett uttalat fokus på balans, torde 

företaget kunna bemöta Relevance Lost-kritiken genom att, förutom fokusera på drivers som 

nämnt ovan, även ha ett starkt aktivitetsfokus som är kopplat till strategin. Det gör att 

handlingarna blir framtidsorienterade; inte på grund av de uppsatta måtten utan på grund av 

de formulerade aktiviteterna.  

Aktiviteterna ska resultera i målen, vilka kan ses som företagets framtida önskvärda läge 

vilket är i linje med dess vision. TMHE och Hoshin Kanri saknar det strukturerade arbetssättet 

med fyra olika perspektiv vilket återfinns i det balanserade styrkortet. Det balanserade 

styrkortet innehåller automatiskt mål av icke-finansiell karaktär och organisationen måste 

arbeta mot målkongruens inom dessa. I Hoshin Kanri kan och tas icke-finansiella mål, såsom 

utveckling och medarbetarperspektiv, upp i företagets övergripande mål, men har inte en lika 

självskriven plats som i det balanserade styrkortets och Saabs fyra olika perspektiv.  

De två målstyrningssystemen har två olika synsätt på hur mål sätts, vilket också torde ha en 

effekt på hur arbetet mot målkongruens utformas. Saabs mål ska vara specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidsbaserade (SMARTa) (Saab Groups internmaterial, 2009). 

Därmed har Saab ett uttalat mål att ha realistiska mål. TMHE däremot arbetar mot mid term 

targets men också så kallade stretched tragets vilka är riktigt utmanande mål och på gränsen 

till orealistiska (Business Planner & Business Controller TMHE, 2009). Detta pekar på två 
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olika filosofier inom de olika systemen, där Saab understryker vikten av att kunna leva upp 

till målen för att hålla medarbetarna motiverade medan TMHE sätter höga mål för att öka 

motivationen och bidra till att de anställda arbetar hårdare. Att sätta upp realistiska mål kan 

vara en strategi för att säkerställa att målkongruens faktiskt uppnås. Inom TMHE kan de högt 

satta och utmanande målen vara strategiskt uppsatta för att öka sannolikheten att företagets 

mid term targets nås eller överträffas. Huruvida något är bättre än det andra är omöjligt att 

säga. Däremot pekar det på en skillnad mellan de båda systemen.  

För att uppnå en hög grad av målkongruens är kommunikation viktig del av de båda 

systemen. Den vertikala kommunikationen finns i båda företagen genom 

målformuleringsprocesser och uppföljning (Vice VD Aerosystems (Saab), 2009; Business 

Planner & Business Controller TMHE, 2009). Inom Hoshin Kanri sker detta kontinuerligt 

med hjälp av catch-ball-processen. Processen innebär en omfattande kommunikation mellan 

företagets olika hierarkiska nivåer. Det kommer även feedback nedifrån i hierarkin och dessa 

kommuniceras uppåt, såsom förbättringar och krav. (Business Planner & Business Controller 

TMHE, 2009) Catch-ball-processen innebär inte bara vertikal utan även horisontell 

kommunikation (Bechtell, 1995) vilket betyder att de med verksamhetsnära kunskaper kan ge 

feedback och kritik som tas i beaktning centralt i företaget.  

En liknande dialog saknar Saab med sitt balanserade styrkort. Istället får ledningen i efterhand 

undersöka om något fallit mellan stolarna (Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009), 

vilket indikerar att mindre systematiskt arbetssätt med att målformulering och målkongruens i 

organisationen. Olve et al. (1997) nämner för visso vikten av en horisontell kommunikation 

men varken de eller Kaplan & Norton (1996; 2001) beskriver ingående hur denna 

kommunikation ska ske. Således saknar det balanserade styrkortet en utarbetad metodik för 

horisontell och vertikal kommunikation likt den Hoshin Kanri har genom catch-ball-

processen.  

Likt Business Plannern & Business Controllern på TMHE (2009) säger, blir 

kommunikationen och målnedbrytningen genom catch-ball-processen lätt tidskrävande, vilket 

torde vara en naturlig konsekvens av den horisontella kommunikationen. Då den sannolikt 

omfattar flera olika företagsfunktioner torde det bli svårt att nå konsensus om mål och 

aktiviteter, då dessa påverkar avdelningar och funktioner i olika stor utsträckning gällande 

resurser såsom tid och kapital men också troligtvis möjligheter till bonus på uppnådda mål. 

Således verkar det finnas en trade off mellan horisontell kommunikation för målkongruens 
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samt den kostnad denna kommunikation kräver i from av tid och resurser. Horisontella 

avstämningar är nödvändiga, men en allt för frekvent och djupgående kommunikation kan bli 

kontraproduktiv. 

Bechtell (1995) pekar på vikten av genensamma begrepp för att samtliga inom organisationen 

ska kunna kommunicera och förstå varandra samt skrivna rapporter och dokument. När det 

gäller dokumentering av vision, strategier och mål, visualiserar det balanserade styrkortet det 

genom strategikortet och korten för strategiska målsättningar dokumenteras utefter skrivna 

mallar (Saab Groups internmaterial, 2009; Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009). 

Även Hoshin dokumenterar i kort liknande de i det balanserade styrkortet (Bechtell, 1995). 

Saab och TMHE följer Bechtells (1995) råd om att ha ett enhetligt språk inom organisationen. 

Saab hade redan innan implementeringen ett enhetligt språk och fann det därmed inte 

nödvändigt att ändra. TMHE å andra sidan blev en del av en annan organisation och 

anpassade sig på så sätt till de rådande begreppen. Utan ett gemensamt och homogent 

vokabulär torde kommunikationen och därmed även arbetet mot målkongruens försvåras.  

Skillnader och likheter gällande budget 

Både Akao (1991) och Kaplan & Norton (2001) pekar på vikten av att integrera 

budgetfunktionen i respektive målstyrningssystem. Inom TMHE är två budgetrelaterade 

funktioner kopplade till Hoshin Kanri; en profit plan och rullande finansiella prognoser (VD 

TMHE, 2009). Saab skiljer sig från TMHE främst genom att endast ha ett system, budget, 

vilken utarbetas en gång per år (Chefscontroller Saab Group, 2009). Integreringen möjliggör 

för företag att överstätta strategin till finansiella tal. Inom Saab sker detta genom att koppla 

den strategiska affärsplaneringen till budgeten (Chefscontroller Saab Group, 2009). TMHEs 

arbete liknar det på Saab då de kopplar mid term targets till företagets profit plan (Business 

Planner & Business Controller TMHE, 2009).  

Inom den övergripande ekonomistyrningen beskrivs budgeten fylla funktionerna planering, 

samordning, kontroll och motivation (Merchant & Van der Stede, 2007; Anthony & 

Govindarajan, 2007). Nedbrytningen av den strategiska affärsplanen och mid term targets till 

en budget (Chefscontroller Saab Group, 2009; Business Planner & Business Controller 

TMHE, 2009) torde visualisera det strategiskt önskvärda inom företagen. Budgeten sätter 

därmed de finansiella ramarna för verksamheten vilka chefer och medarbetare. Därigenom 

torde både Saabs budget och TMHEs profit plan möjliggöra planering och samordning inom 
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företagen. Dessa två aspekter är viktiga för att verksamheten ska nå en effektiv allokering av 

företagets resurser.   

Merchant & Van der Stede (2007) skiljer på mål till budget- och planeringsprocessen och mål 

i motiverande syften. I budgetsyfte skall målen vara så realistiska som möjligt, men för 

motiverande syften bör målen vara utmanande men samtidigt realistiska (Merchant & Van der 

Stede, 2007). TMHEs profit plan, likt Saabs budget, får en motiverande funktion, då den 

översätter de högt satta målen till delmål vilka medarbetarna skall arbeta mot inom den givna 

budgetperioden. TMHE har, till skillnad från Saab, två budgetrelaterade funktioner och kan 

därmed skilja på de mål som är avsedda för att motivera medarbetare (profit plan) och de som 

är realistiska bedömningar av vad företaget kommer att prestera (rullande finansiella 

prognoser).  

TMHEs rullande finansiella prognoser fyller ingen uttalad motiverande funktion i företaget, 

utan är en framtidbedömning av hur väl företaget kommer att prestera finansiellt sett. Dock 

torde de möjliggöra kontroll, genom att jämföra vad TMHE bedömer vara rimligt att prestera, 

med de faktiska målen uppsatta i profit plan. Även Saabs budget torde möjliggöra en löpande 

kontroll av hur väl företaget lyckas nå dess kortsiktiga mål och anpassa dess innehåll efter 

förändringar i omvärlden. 

Trots att budgeten och dess funktioner kritiserats (Lindvall, 2001) torde den i kombination 

med målstyrningssystemen Hoshin Kanri och det balanserade styrkortet fylla värdefulla 

funktioner i företag. Inom TMHE och Saab kan respektive budget anses fylla de 

grundläggande funktionerna om planering, samordning, kontroll och motivation. 
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PRECISERING AV BEGREPPET 

MÅLKONGRUENS 
Denna andra del av analysen behandlar och preciserar begreppet målkongruens samt 

diskuterar vilka kriterier som krävs för att uppnå en hög grad av målkongruens enligt det 

utvecklade begreppet. 

Inledande begreppsdiskussion 

Likt DuPont-modellen beskriver Germundsson (2009), Vice VDn på Aerosystems (2009)) 

och Business Plannern & Business Controllern på TMHE (2009) målkongruens som 

nedbrytning av mål och det logiska sambandet mellan målen ner genom organisationen. Även 

Merchant & Van der Stede (2007) belyser vikten av att bryta ner de övergripande målen 

genom organisationen. Parallellt skriver Anthony & Govindarajan (2007) om målkongruens 

som en process där chefers personliga och organisatoriska mål ska överensstämma. Likaså 

talar VDn på TMHE (2009) om individens roll gällande målkongruens och nämner belöning 

som ett sätt att få individerna att arbeta mot företagets mål. Det verkar således som om det 

finns två sidor av begreppet målkongruens; en gällande individernas beteende och den andra 

gällande kongruensen, eller sambandet, mellan övergripande mål, delmål och mått inom 

organisationen. Dessa två delar kommer att analyseras separat i de två kommande avsnitten.  

Individernas beteende 

Begreppsdiskussion 

Ett företags eller en organisations intressen kan inte överensstämma till hundra procent med 

deras anställdas intressen, då dessa har olika särintressen (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Både inom Saab (Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009) och TMHE (Business 

Planner & Business Controller TMHE, 2009) sker det en dialog mellan företagens olika 

hierarkier för att kunna enas om mål och mått. Således pågår en diskussion mellan de olika 

nivåerna för att komma fram till mål som samtliga parter finner godtagbara och i enlighet med 

deras egna mål. Likt Anthony & Govindarajan (2007) vill Germundsson (2009) och Business 

Plannern & Business Controllern på TMHE (2009) säkerställa att de anställda arbetar mot 

företagets övergripande mål. Cheferna är fria i att formulera mål (Business Planner & 

Business Controller TMHE, 2009), men de måste ändå ta hänsyn till företagest övergripande 

mål och strategier.  
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Då individens och företagets intresssen skilljer sig åt innebär detta att diskussionen leder fram 

till kompromisser. Det torde innebära att båda parter får försaka delar av sina egenintressen 

för att nå fram till överenskommna mål. Genom diskussion kommer de båda parterna 

förhandla sig fram till ett gemensamt beslut för hur målen ska se ut. Det innebär att det finns 

ett förhandlingsutrymme inom vilket målet kommer att sättas upp. När de båda parterna har 

enats om ett mål har de skapat goda förutsättningar för att målkongruens ska kunna uppnås 

inom ramen för detta förhandlingsutrymme (figur 14). Resonemanget är i linje med Saabs 

linje om att målen ska vara accepterade (Saab Group internmaterial, 2009). För att 

målkongruens sedan ska uppnås krävs att individerna sedan når dessa mål.  

 

Figur 12 Förhandlingsutrymme mellan individ och organisation för att uppnå målkongruens (egen modell) 

Eftersom en eller båda parterna har fått kompromissa för att de ska ha nått en lösning är det 

dock frågan om målkongruens verkligen har uppnåtts och om det över huvud taget är möjligt 

att uppnå full målkongruens. Chan (2004) och Johanson et al. (2006) talar om att uppnå 

målkongruens, likt ett stadium. Hutchins (2008), Kaplan & Norton (2001) och Olve et al. 

(1997) talar däremot om att målen ska vara i linje med de övergripande målen vilket vi tolkar 

som Merchant & Van der Stedes (2007), Anthony & Govindarajans (2007) och Lindvalls 

(2002) mer utvecklade syn på begreppet. Nämligen att det finns en skala av målkongruens, 

där så hög grad av målkongruens som möjligt är eftersträvansvärt.  

Att målkongruens är en skala håller även Business Plannern & Business Controllern på 

TMHE (2009) med om. Vice VDn på Aerosystems (2009)) talar om hög målkongruens. Finns 

det hög målkongruens torde det finnas låg målkongruens, vilket även det indikerar en skala. 

Merchant & Van der Stede (2007) vidgar begreppet och talar även om målkonflikt, vilket 

skulle kunna ses som en negativ grad av målkongruens. Således handlar det inte om att 

kompromissa för att komma fram till så bra mål som möjligt. Istället handlar det om att 
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säkerställa att individernas mål strävar i samma riktning som organisationen. Först därefter 

kan målen genom diskussion förhandlas och justeras så att de motsvarar organisationens 

övergripande mål så väl som möjligt. Det förhandlingsutrymme som tidigare nämndes innebär 

att kongruenta mål formas. Resultatet blir att individer som tidigare arbetade mot företagets 

övergripande mål och således låg i målkonflikt med de övergripande målen nu ökar graden av 

målkongruens. Resonemanget gäller även de som tidigare arbetade mot mål som var relativt 

kongruenta men genom en dialog nådde en ännu högre grad av målkongruens. Effekten av 

förhandlingarna visas i figur 15 nedan, där kryssen symboliserar individer. 

 

Figur 13 En organisations mål ska sträva från målkonflikt till en hög grad av målkongruens (egen modell) 

Så länge organisationens mål och individens mål kommer att vara olika kommer en absolut 

målkongruens aldrig att kunna uppnås. Däremot är absolut målkongruens det som företaget 

ska sträva efter.  

Organisatoriska faktorer 

För att företag ska lyckas ena individernas och företagens mål och för att säkerställa att målen 

nås finns det ett antal organisatoriska faktorer att ta hänsyn till. Genom att koppla 

belöningssystem till målen kan motivationen öka (Kaplan & Norton, 2001 & 1996; Anthony 

& Govindarajan, 2007; Merchant & Van der Stede, 2007; VD TMHE, 2009) och därigenom 

kan organisationen få med sig medarbetarna att arbeta mot organisationens mål. 

Belöningssystem är således ett sätt för företag att få individerna att i större utsträckning 

kompromissa om sina egna mål för att i högre grad arbeta mot företagens mål. 

Såvida minst två parter är med i målformuleringsprocessen sker en form av kommunikation, 

vilken är ytterligare en faktor som Business Plannern & Business Controllern på TMHE 

(2009) pekar på som viktigt för att uppnå målkongruens. Kommunikation sker om någon 

slags måldiskussion äger rum, enligt resonemanget ovan. Det räcker dock inte med en 
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sporadisk måldialog utan Business Plannern & Business Controllern på TMHE (2009) och 

Vice VDn på Aerosystems (2009)) pekar på vikten av en frekvent kommunikation. Detta 

bidrar till den läraspekt som Merchant & Van der Stede (2007) talar om i samband med 

förhandlade mål. Genom att ha en frekvent dialog kan förändringar diskuteras och mål 

uppdateras vilket leder till att målen kan justeras för att fortsätta vara kongruenta. Anthony & 

Govindarajan (2007) och Merchant & Van der Stede (2007) menar att kommunikation 

säkerställer att måtten uppfattas på ett korrekt sätt av medarbetarna, vilket även borde kunna 

vara applicerbart på företagets mål.  

Utbildning är även det en viktig faktor (Kaplan & Norton, 1996; Merchant & Van der Stede, 

2007; Vice VD Aerosystems (Saab), 2009; Business Planner & Business Controller TMHE, 

2009). Genom att utbilda de anställda om vilka mål som gäller, ökar förståelsen för de 

förväntningar som finns på de anställda (Merchant & Vand der Stede, 2007), vilket bidrar till 

en tydlighet som krävs för att chefer på olika nivåer inom organisationen ska kunna komma 

överens (Business Planner & Business Controller TMHE, 2009; Vice VD Aerosystems 

(Saab), 2009). Om det saknas tydlighet om vilka mål som gäller tvingas cheferna att anta 

vilka mål som gäller (Hutchins, 2008; Merchant & Van der Stede, 2007). Som Hutchins 

(2008) vidare diskutera är risken då stor att de presterar under sin maximala förmåga och ökar 

även risken för suboptimering.  

För att öka tydligheten och undvika missförstånd kan målen visualiseras och dokumenteras 

(Saab Groups internmaterial, 2009; Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009; Vice 

VD Aerosystems (Saab), 2009; Bechtell, 1995). Både det balanserade styrkortet och Hoshin 

Kanri dokumenterar strategier, mål och mått i någon form av styrkort (Bechtell, 1995; 

Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009), men inom Saab och TMHE sker även 

denna slags kommunikation via företagens intranät (Chefscontroller Saab Group, 2009; Vice 

VD Aerosystems (Saab), 2009; Business Planner & Business Controller TMHE, 2009). Med 

ständig tillgänglig och uppdaterad information kan medarbetarna hålla sig välinformerade och 

ta del av företagets mål och organisatoriska förändringar. Det underlättar för samtliga 

anställda att förstå företagets mål som helhet och se sin del och sitt bidrag och reducerar även 

risken för missförstånd om vilka mål som faktiskt är gällande.  

Det är dock inte bara viktigt att förstå de faktiska målen utan även att cheferna förstår 

betydelsen av målstyrningssystemet i sig (Vice VD Aerosystems (Saab), 2009; Business 

Planner & Business Controller TMHE, 2009) samt vilka förväntningar som finns på dem 
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(Merchant & Van der Stede, 2007). Genom att cheferna är delaktiga i processen kan de få en 

ökad förståelse för detta (Vice VD Aerosystems (Saab), 2009; Merchant & Van der Stede, 

2007). När cheferna inser systemets fördelar blir de mer positiva till att använda det (Business 

Planner & Business Controller TMHE, 2009) Med en positiv inställning till systemet ökar 

sannolikheten att de sprider informationen vidare och säkerställer att systemet används inom 

enheten.  Att effektivt styra med mål och genom motiverade medarbetare snarare än att styra 

med hård kontroll och order. Således torde målstyrning underlätta varje chefs arbetssituation, 

givet att systemet är väl implementerat, accepterat och uppbyggt. 

Målsamband 

Begreppsdiskussion 

Det gäller inte bara att individernas mål är kongruenta med organisationens, utan även att de 

mål och mått som bryts ner genom organisationen är kongruenta med övergripande mål. Det 

optimala för att uppnå målkongruens är om det finns en 1:1-koppling mellan det övergripande 

målet, delmålen, mått och relaterade aktiviteter. (Vice VD Aerosystems (Saab), 2009) 

Exempel på när detta kan nås är sambanden i DuPont-modellen. Anthony & Govindarajan 

(2007) och Merchant & Van der Stede (2007) resonerar att företag ska sträva mot en hög grad 

av målkongruens, men en hundraprocentig nedbrytning mellan de olika hierarkiska nivåerna 

av mål och mått är dock inte möjlig (Chefscontroller Saab Group, 2009; Business Planner & 

Business Controller TMHE, 2009). Att försöka uppnå en mycket hög grad av målkongruens 

kan dessutom bli mycket kostsam och tidskrävande (Vice VD Aerosystems (Saab), 2009).  

Likt DuPont-modellen visar, finns det finansiella mål som går att bryta ner med en 1:1-

koppling (Hallgren, 2002). Chan (2004) och Johansson et al. (2006) resonemang om att 

målkongruens kan uppnås, stämmer i detta fall. Däremot kan det vara betydligt svårare att 

göra det samma med icke-finansiella mål (VD TMHE, 2009), då det inte finns lika klara 

kausala samband mellan orsak och verkan. Istället för att bryta ner det övergripande målet kan 

det således vara en fördel att formulera delmål som indirekt leder till det övergripande målet 

(Business Planner & Business Controller TMHE, 2009; Chefscontroller Saab Group, 2009).  

Det kvalitativa målet att ha effektiva säljare kan nås genom utbildning och träning och är ett 

delmål som indirekt leder till det övergripande målet om högre räntabilitet genom att högre 

försäljning. Trots att det inte finns någon direkt eller explicit koppling mellan säljares 

utbildning och räntabilitet kan det övergripande målet nås. Således verkar det finnas två 
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tillvägagångssätt vid nedbrytning av övergripande mål till delmål; direkt och indirekt 

nedbrytning.  

Den direkta nedbrytningen avser de (ofta finansiella) mål och delmål som har en 1:1-

koppling, är logiskt möjliga att härleda och bryta ner samt har en klar koppling till det 

övergripande målet. Ett exempel på detta är nedbrytningen av räntabilitet på totalt kapital 

genom DuPont-modellen. Med den indirekta nedbrytningen däremot menas mål och delmål 

vilka kan anses vara de som inte uttalat och tydligt stödjer det övergripande målet och en 1:1-

koppling saknas. Som resultat av att de indirekta mål uppfylls, ökar sannolikheten att 

organisationens övergripande mål uppfylls likt exemplet med utbildning och försäljning ovan. 

Det torde innebära att delmålen leder till ett önskvärt resultat och därmed även att indirekt 

nedbrytning bidrar till högre grad av målkongruens i organisationen.  

Utformning av mål 

Vid nedbrytningen av mål finns det en rad faktorer som företag bör ta hänsyn till. Faktorerna 

bör uppfyllas för att målen ska kunna arbetas utefter och därigenom stärka målkongruensen 

inom företaget. Forskare och praktiker understryker vikten av att målen är precisa (Merchant 

& Van der Stede, 2007; Saab Groups internmaterial, 2009). Om de anställda inte förstår mot 

vilka mål de ska arbeta mot, tvingas de att lägga in sin subjektiva tolkning, vilket skulle kunna 

leda till suboptimering (Hutchins, 2008). Genom att precisera dem blir innebörden klar och 

tydlig och missförstånd gällande vad som egentligen ska uppnås kan undvikas.  

Det finns både mål som är formulerade för att uppnås på kort sikt samt på lång sikt (Drucker, 

1994; Kaplan & Norton, 1996; Olve et al., 1997). Även Saab belyser detta genom att 

poängtera vikten av tidsbaserade mål (Saab Groups internmaterial, 2009). Om målen inte är 

kopplade till en tidsperiod blir är det omöjligt att kontrollera om de uppfyllts eller inte. 

Oavsett om målen är långsiktiga eller kortsiktiga så bör medarbetarna veta när målet ska vara 

uppfyllt så att de kan planera och förhålla sig till målen. En otydlig tidshorisont skulle kunna 

leda till att de anställda inte når upp till målen. 

Vid målnedbrytning bör målen i stor utsträckning anpassas till individen 

(Affärsutvecklingschef Aerosystems (Saab), 2009) och svårighetsgraden i målen bör justeras 

efter personen som skall utföra de önskade handlingarna (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Vidare bör målen även vara förståeliga (Germundson, 2009) och relaterbara för 

medarbetarna. Likt mål bör vara anpassade till en avdelning eller företagsfunktion, måste 

också den enskilde medarbetaren kunna använda och relatera till dem. Exempelvis går det inte 
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att sätta upp ett mål likt räntabilitet för produktionsavdelningen, men de kan arbeta mot att 

använda så lite material som möjligt och att arbeta effektivt, vilket bidrar till lägre kostnader 

och därmed högre räntabilitet (enligt DuPont-modellen), allt annat lika. Materialanvändning 

och effektivt arbete torde således vara begrepp som medarbetare kan relatera till och får en 

praktisk innebörd i deras arbetsuppgifter.  

Om individen motiveras av målen och känner att de är relaterbara till sin situation, kan denne 

bidra till att uppnå en hög grad av målkongruens. Det blir irrelevant hur kongruenta målen är 

med de övergripande målen om de inte är anpassade till individen som ska uppnå dem. 

Förstår individen inte målen kommer denne inte att kunna arbeta i dess riktning och därmed 

kan en hög grad av målkongruens inte uppnås, trots ett starkt målsamband. 

Måttens betydelse för målkongruens 

För att målen inte bara ska vara en del av planeringsprocessen utan även uppnås, krävs det 

även att mått utformas korrekt. Måtten ska leda till att de anställda arbetar utefter de uppsatta 

målen. (Merchant & Van der Stede, 2007) Att målen är mätbara är fundamentalt för att de ska 

gå att använda (Saab Groups internmaterial, 2009; Business Planner & Business Controller 

TMHE, 2009; Kaplan & Norton, 1992; Merchant & Van der Stede, 2007). Om de inte är 

mätbara är det omöjligt att följa upp prestationer och man kan varken konstatera om målen 

har genomförts eller resulterat i önskvärd effekt. Målen blir då med andra ord meningslösa. 

Således spelar även mått en betydande funktion i arbetet mot målkongruens vilket implicerar 

att hur måtten utformas påverkar vilken grad av målkongruens som kan nås.  

Kaplan & Norton (1992) samt Saab (Saab Groups internmaterial, 2009) belyser att de mått 

som sätts upp även är de som anställda arbetar utefter. Således bör måtten och vad som mäts 

vara väl genomtänkta, då de ska medföra att medarbetare arbetar just efter dem, samt att de 

ska vara precisa. Medarbetare måste även förstå vilka mått de utvärderas efter för att de ska 

agera i önskvärd riktning. Därefter måste medarbetarna förstå och ha möjligheten till att 

påverka sin prestation som mäts och är kopplad till företagets delmål och övergripande mål. 

En oberoende part, som exempelvis en controller eller revisor, kan granska vad som måtten 

och målen avser och huruvida de används på ett korrekt sätt. Målen och måtten blir därmed 

mer objektiva och trovärdiga. (Anthony & Govindarajan, 2007; Merchant & Van der Stede, 

2007; Saab Groups internmaterial, 2009) Detta skulle kunna säkerställa att medarbetare inte 

fuskar med siffror för att lätt uppnå vissa mål, att rätt saker mäts på rätt sätt och att 

möjligheterna till hög grad av målkongruens därmed borde förbättras.   
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SLUTSATS 

Uppsatsens avslutande del drar slutsatser av analysens diskussioner. Mer specifikt dras här 

slutsatser om planeringsprocessen i målstyrningssystem samt preciserar begreppet 

målkongruens. Slutligen presenteras en metod för hur målkongruens kan stärkas.  

Planeringsprocessen i målstyrningssystem 

Planeringsprocessen i de båda målstyrningssystemen, Hoshin Kanri och det balanserade 

styrkortet, är mycket lika. De båda syftar till att skapa goda förutsättningar för en hög grad av 

målkongruens genom att bryta ner målen genom organisationen. Målkongruens i 

målstyrningssystemen stärks med hjälp av olika sorters styrkort och en konstant måldialog. 

För att säkerställa att information inte faller mellan avdelningarna både vertikal och 

horisontell kommunikation viktig.  

Den största skillnaden mellan de båda systemen är hur målformuleringen går till. I Hoshin 

Kanris målformuleringsprocess är fokus på aktiviteter och förbättrad marknadsposition medan 

det balanserade styrkortet är inriktat på att skapa balans mellan de fyra olika perspektiven. 

Karakteristiskt för båda systemen är det målformuleringsansvar om att bryta ner övergripande 

mål till delmål som anställda och chefer har. Slutligen bör budgeten integreras i respektive 

målstyrningssystem och uppdateras flera gånger per år för att möjliggöra dess funktioner 

planering, samordning, motivation och kontroll.  

Metod för stärkt målkongruens 

Målkongruens betyder att de anställdas mål är i linje med företagets övergripande mål samt 

att de nedbrutna målen är kopplade till de övergripande målen. Förutsättningarna för detta 

skapas redan i företags planeringsprocesser och då specifikt i målformuleringsprocesserna. 

För en framgångsrik planering utan att vissa aspekter och kriterier negligera krävs det en 

förståelse för begreppets innebörd. Båda sidorna av begreppet, målsamband samt individernas 

beteende, bör behandlas i planeringsprocessen. Är målen kongruenta ner genom 

organisationen men inte förankrade hos individen kan inte målkongruens uppnås. Likaså är 

det svårt att uppnå en hög grad av målkongruens om målen som förhandlats fram mellan 

individ och företag inte är kongruenta med det övergripande målet. 

Målkongruens är inte ett konstant tillstånd utan kan ständigt stärkas, vilket kräver ett 

kontinuerligt arbete med att uppfylla och utveckla de kriterier som möjliggör en hög grad av 
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målkongruens. För att komma fram till mål som är i linje med de övergripande målen gäller 

det att de är väl förankrade hos individerna samt att det finns ett direkt och/eller indirekt 

målsamband mellan de övergripande målen och delmålen Det är omöjligt att säga om 

individernas beteende eller målsambanden ska bearbetas först, då det handlar om två sidor av 

samma målformuleringsprocess. Således bör arbetet ske parallellt. För att lyckas med detta 

krävs det att ett antal faktorer tas hänsyn till. Faktorerna utgör kriterierna för stärkt 

målkongruens och presenteras nedan i metoden (figur 16). 

 
Figur 14 Metod för stärkt målkongruens 

Givet att ovanstående kriterier är uppfyllda i målformuleringsprocessen, stärks företags 

målkongruens. Arbetet mot målkongruens är dock en kontinuerlig process vilket kräver 

återkoppling på de formulerade målen samt granskning av kriteriernas effektivitet. Metoden 

skapar goda förutsättningar för företag att i genomförandeprocessen kunna arbeta i riktning 

mot och slutligen nå de övergripande målen. 

Förslag till framtida forskning 

Då kriterierna för att uppnå en hög grad av målkongruens är baserade på generella faktorer, 

vore ett relevant och intressant forskningsområde att mer ingående undersöka faktorernas 

betydelse och funktioner. Är exempelvis utbildning en viktigare faktor än belöning för att nå 

målkongruens? Hur omfattande och vad för typ av utbildning krävs? Vidare har denna studie 

begränsats till att undersöka Hoshin Kanri och det balanserade styrkortets arbete mot 

målkongruens i dess planeringsprocesser. Men hur ser genomförandeprocesserna ut i 

respektive målstyrningssystem och hur kontrolleras det att målkongruens uppnåtts? Genom att 

besvara de frågorna skulle en mer holistisk bild och förklaring av målstyrningssystemens 

strävan mot stärkt målkongruens kunna nås. 
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APPENDIX 1 

INTERVJUFRÅGOR 

Verksamhetsstyrning 

- Vilken relation har ert nuvarande ekonomi system (BSC/Hoshin Kanri) till andra 

system såsom; strategiformulering, budgetering, redovisning? 

Målstyrning 

- Vilka fördelar och nackdelar har målstyrning? 

- Varför passar målstyrning på ett företag som Saab/Toyota? 

- Hur ser målformuleringsprocessen ut? Vilka deltar? 

- Hur bryter ni ner företagets strategi till mål och delmål? 

- Vilka styrkor och svagheter har målformuleringsprocessen? 

- Hur arbetar men med målformuleringen för att se till att de formulerade målen leder 

till önskvärt beteende? 

- I vilken utsträckning sätter chefer sina egna mål och mått? 

- Vilka typer av mått kopplar ni till de mål som används? Finns det balans mellan fin 

och icke-fin mått?  

Målkongruens 

- Vilka kriterier är avgörande för att uppnå målkongruens? 

- Hur uppnås målkongruens i organisationen? 

- Hur säkerställs det att målen på lägre nivå är kongruenta med de övergripande målen? 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva planeringsprocessen i målstyrningssystem samt att 

förklara hur målkongruens uppnås. Vidare är syftet att precisera begreppet målkongruens 

samt formulera en metod för att stärka målkongruens.  

Undersökningsfrågor 

1. Hur uppnås målkongruens i målstyrningssystemens planeringsprocesser? 

2. Vilka kriterier är avgörande för att uppnå målkongruens? 

3. Hur utformas målformuleringsprocesserna i målstyrningssystemen? 

4. Hur förhåller sig målstyrningssystemen till budgeten? 

 


