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Titel: Skapande, implementering och användning av tillfredsställande nyckeltal  

            - En fallstudie av ett tillverkningsföretag 

Författare: Elin Tiberg och Therese Karlsson 

 

Det finns olika hypoteser kring hur organisationer skall nå framgång och hur de skall få 

tillgång till väsentlig information som gör att resultatet slutligen påverkas positivt. I 

detta sammanhang är nyckeltalen ett verktyg som kan reducera denna problematik  

genom att i stället för att mäta den direkta resultatpåverkan av en åtgärd så kan  

organisationen mäta påverkan på nyckeltalet. På så sätt kan beslut rationaliseras genom 

att styra de faktorer som antas leda till framgång. Det finns mycket teori om och kring 

hur nyckeltal skall utformas, implementeras och användas, men den stora frågan är hur 

de används i praktiken av företagsledningen och organisationen? Motsvarar de teorins 

förväntningar med tanke på utformning, implementering och användning? Vi  

genomförde en fallstudie på ett tillverkningsföretag med syfte med att utforska de  

betydande aspekterna, för att skapa tillfredställande nyckeltal, med fokus på de  

icke-finansiella, som genomsyrar hela den löpande verksamheten i företaget. Fallstudien 

genomfördes som en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Den teoretiska  

referensramen var endast baserad på vetenskapliga artiklar och berörde nyckeltal i  

förhållande till verksamhetsstyrning och resultatmätning. I den teoretiska referensramen 

presenterades slutligen vår egen analysmodell, genererad av teorin, som tog upp fem 

olika perspektiv vilket genomgående användes i empiriavsnittet samt i analys- och  

tolkningsavsnittet. Genom vår studie identifierade vi sju olika aspekter som var viktiga 

för skapandet, implementeringen och användningen av tillfredsställande nyckeltal vilka 

var; organisationsstruktur, verksamhetsstyrning, uppdatering, mål – strategi –  

framgångsfaktorer, kommunikation, ansvarsstruktur samt orsak-verkan perspektiv.  

Genom att företaget tog hänsyn till dessa aspekter vid skapandet, implementeringen och 

användandet av nyckeltal i företaget, uppmärksammade vi att de hade uppnått ett holist-

iskt perspektiv på nyckeltalsanvändnigen, som var tillfredställande och ledde till  

lönsamhet. Problematiken i studien var tidsramen som medförde att undersökningens 

djup begränsades, samt att vi endast fick tillgång till intervjuer med en ekonomichef och 

en produktionsansvarig och därmed inget perspektiv från medarbetena i produktionen. 

Ytterligare två begränsningar var att studiens verifierbarhet minskades genom att före-

taget ville vara anonymt, samt att vi inte studerat ledarskapets roll i sammanhanget,  

vilket är något som kan undersökas i fortsatta studier. 
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ABSTRACT 
Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT,  

University West, Management Accounting, Spring 2013 

 

Title: Design, implementation and use of adequate key performance indicators 

             - A case study of a manufacturing company 

Author: Elin Tiberg and Therese Karlsson 

 

There are various hypotheses about how organizations achieve success and how to get 

access to essential information that enables results positively affected. In this context, 

the key tool that can reduce this problem by, instead of measuring the direct effect on 

the result of an action, the organization will be able to measure the impact on the key 

performance indicator. In this way, decisions rationalized by controlling the factors  

likely lead to success. There is a lot of theory about how key performance indicators 

should be designed, implemented and used, but the big question is how they are used in 

the practice of management and organization? Does it correspond to the theory's  

expectations given the design, implementation and use? We conducted a case study on a 

manufacturing company with the purpose of exploring the significant aspects, in order 

to create satisfying key performance indicators (with focus on non-financial) that 

 permeate the entire operations of the company. The case study was conducted as a 

qualitative research in the form of interviews. The theoretical framework was based 

solely on scientific articles and involved key performance indicators in relation to 

 performance management and performance measurement. In the theoretical framework 

we finally presented our own analysis model, generated by the theory that raised six 

different perspectives which consistently were used in the empirical section, and in the 

analysis and interpretation section. Through our study, we identified seven different 

aspects that were important to the creation, implementation and use of overall  

satisfaction key performance indicators which were; organizational structure,  

performance management, updating, goal - strategy - success factors, communication, 

 responsibility structure and cause-effect perspective. By now taking these aspects into 

account in the design, implementation and use of key performance indicators of the 

company, we noted that they had achieved a holistic perspective on the use of key 

 performance indicators, which was satisfying and led to profitability. The problem of 

the study was the time frame which led to that the investigations deep was limited and 

that we only had access to interviews with a finance manager and a head of production 

and hence no perspective from employees works in production. Two further restrictions 

were to study verifiability which was reduced by the company wanted to remain anon-

ymous, and that we have not studied the role of leadership in the context, which is 

something that can be investigated in further studies. 
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1. INLEDNING 
 

Inledningen inleds med en redogörelse kring hur vårt intresse för ämnet uppkom och därefter 

ges en bakgrund till ämnet, detta för att ge en förståelse och sätta in ämnet i ett sammanhang. 

Bakgrunden följs av en problemdiskussion som beskriver det valda problemområdet och 

därefter specificeras problemet i vår valda forskningsfråga och syftet.  

 

Vårt intresse för nyckeltal väcktes genom en tidigare studie av verksamhetsstyrning i ett 

produktionsföretag. Representanten för företaget menade att de saknade nyckeltal som 

genomsyrade hela verksamheten. Vi började då fundera kring hur nyckeltal kan  

användas på ett effektivt och tillfredsställande sätt, något som utvecklades till ett  

underlag för denna kandidatuppsats. 

 

 

1.1 BAKGRUND 

De ideala förutsättningarna för beslutsfattande i organisationer är att ha fullständig  

information och att organisationen vet sin position på markanden och vart den är på väg. 

I praktiken är det dock inte alltid möjligt att ta den effektivaste vägen. Det finns olika 

hypoteser om hur organisationer skall nå framgång och hur de skall få tillgång till  

väsentlig information som gör att åtgärden slutligen påverkar resultatet positivt. Detta är 

en svårighet som organisationer med nyckeltalens hjälp kan förenkla, genom att slippa 

mäta den direkta resultatpåverkan av en åtgärd utan i stället mäta påverkan på  

nyckeltalet. När en organisation använder sig av nyckeltal kan beslut rationaliseras  

genom att styra de faktorer som de antar leder till framgång genom måluppfyllelse.  

(Catasús m.fl. 2008, s. 3-4) 

 

För att nå framgång söker organisationer framgångsfaktorer att styra mot, vilka kan  

delas in i materiella och immateriella resurser (exempelvis kundlojalitet, anställdas  

motivation, kunskap och kompetens), där svårigheterna ligger i att mäta på ett trovärdigt 

sätt med hög validitet och reabilitet (Catasús m.fl. 2008, s. 26). Trots att det inte finns 

några generella lösningar är det viktigt att fundera över vilka faktorer som kan tänkas 

leda till framgång för organisationen (Catasús m.fl. 2008, s. 11-17). 

 

Verksamhetsstyrningens kärna är processorienteringen, som lokaliserar i vilka processer 

värdet skapas. Detta är användbart när resurser skall fördelas och organisationen skall 

välja fokus. En viktig del i processorienteringen är att utveckla relevanta mätetal för 

organisationen som får en spridning bland medarbetarna. Mätetalen är bland annat till 

för att kunna påvisa ständiga förbättringar. (Lindvall 2011, s. 113-137). Ofta används 

finansiella mätetal av ägarna medan de interna enheterna har mer verksamhetsnära  

icke-finansiella mätetal. Dessa kan komplettera de finansiella mätetalen och därmed ge 

ett bredare perspektiv. (Catasús m.fl. 2008, s. 11-17). För att kunna styra företaget under 

påverkan av omgivningen handlar det om att ta hänsyn till de sammanhängande 
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aspekterna strategi, organisationsstruktur och styrsystem samt att anpassa dem efter 

varandra (Lindvall 2011, s. 31-48). Dessa aspekter är också något som påverkar  

nyckeltalen (Catasús m.fl. 2008, s. 34-38). Genom att knyta samman strategi och  

styrning kan strategin sortera ut väsentlig information som företaget behöver utveckla 

och använda (Lindvall 2011, s. 31-48). Framtagandet och användandet av mätetal  

fordrar effektiv hantering av data och information och därav har betydelsen av  

integrerade affärssystem ökat. Affärssystemen möjliggör för fler medarbetare att ta del 

av och sprida relevant och aktuell information. (Lindvall 2011, s. 113-137). De  

operativa rationalitetsmåtten är produktivitet, effektivitet och kvalitet och dessa måste 

alltid mätas samtidigt för att undvika suboptimeringar på enskilda områden. Begreppet 

effektivitet innebär att göra rätt saker och produktivitet innebär att göra saker på rätt 

sätt. Effektivitet mäter måluppfyllelsen vilket innebär att målen skall vara tydliga och  

mätbara men det är också viktigt att redovisa ur vilket perspektiv och i vilket syfte  

mätningarna utförs. Traditionell ekonomistyrning som fokuserar på produktivitet saknar 

målöverensstämmelse och begränsas till ekonomisk information. På så sätt ger det inte 

den helhetssyn inom företaget som modern verksamhetsstyrning ger och det tar inte 

hänsyn till att mycket handlar om organisation, att få oberoende enheter och individer 

att agera i företagets intresse. Då de anställda involverats mer i processen kan de själva 

mäta och följa upp prestationerna eftersom det är de som har de största kunskaperna om 

orsakerna till problemen. (Liukkonen 1997, s. 45-47) (Lindvall 2011, s. 49-65) 

 

Ämnet resultatmätning är brett och det finns många författare som bidrar till litteraturen 

inom området, något som påvisar att det är ett stort och viktigt problem att lösa för  

organisationer. De flesta författare är överens om att huvudsyftet med resultatmätning är 

att se hur verksamheten ligger till och vad den kan förbättra, samt att influera de  

underordnades beteenden. (Neely 1998 se Beatham m.fl. 2004). Det finns  

undersökningar som visar att de företag som använder sig av resultatmätningar som 

verktyg presterar bättre än de företag som inte gör det och att det är överföringen från 

resultat till handling som är avgörande. (Schieman & Lingle 1999 se Beatham m.fl. 

2004). Resultatmätning består av både ett externt och internt resultat och genom att 

mäta resultatet enbart ur det ekonomiska perspektivet avgränsas andra viktiga  

resultatområden såsom det icke-finansiella perspektivet (Liukkonen 1997, s. 37-38). 

Resultatmätning skall vara en del av ett system och brukar ses som en mekanism där 

verksamhetsresultatet kan förbättras genom att utveckla och implementera en  

balanserad uppsättning av åtgärder (Hall 1983, Kaplan & Norton 1992, Neely m.fl. 

1996, Lantelme & Formoso 1999 se Beatham m.fl. 2004). 

 

Nyckeltal har varit ett mycket omdiskuterat ämne sedan 1950-talet men de användes 

redan i slutet av 1800-talet (Rock 1995, s. 5). De skulle kunna sammanfattas som tal 

som vi intresserar oss för i ett sammanhang av organisatoriska aspekter (Catasús m.fl. 

2008, s. 16-17, s. 32-33). Nyckeltal kan delas upp i olika klasser såsom finansiella-, 

verksamhets-, personal- och marknadsnyckeltal (Catasús m.fl. 2008, s.169) men främst 

skiljer företagsekonomisk teori på de finansiella (kassaflöde) och de icke- finansiella 

nyckeltalen (verksamhetsprocess). I ekonomilitteratur finns det olika modeller som  



   

- 3 - 

 

presenterar hur de finansiella och icke-finansiella nyckeltalen mäts ur olika perspektiv 

och de kan beskrivas som delar av ett kontroll-, styr-, eller bevakningssystem.  

(Liukkonen 1997, s. 9). Det är inte de enstaka nyckeltalen som är intressanta utan  

kombinationen av olika perspektiv, eftersom det då är lättare att snabbt hitta orsaker till 

problem och åtgärda dem (Liukkonen 1997, s. 37-38). Syften eller användningsområden 

för nyckeltal kan vara i form av lärande, belöning, kontroll, mobilisering, legitimering 

eller extern rapportering. Samma nyckeltal kan ha olika syften men i första hand bör 

fokus ligga på ett syfte. (Catasús m.fl. 2008, s. 38-63). Vid skapande av nyckeltal bör 

organisationen ta hänsyn till olika kriterier såsom ledarskap, information och analys, 

strategisk planering, medarbetarnas utveckling, verksamhetens processer, resultat och 

kundtillfredsställelse (Liukkonen 1997, s. 50). Dessutom påpekar både Liukkonen 

(1997) och Catasús m.fl. (2008) på att personalområdet är viktigt i sammanhanget, för 

att kunna styra verksamheten i önskad riktning.  I arbetet med att skapa och använda 

nyckeltal bör organisationen också ta hänsyn till hur informationen kring nyckeltalen 

presenteras och kommuniceras för att dessa skall få ett genomslag i organisationen  

(Catasús m.fl. 2008, s. 64-70, s. 151-168). Vid tolkningar och jämförelser av nyckeltal 

är det viktigt att se verkligheten bakom siffrorna genom att bryta ned nyckeltalen i de 

minsta beståndsdelarna för att bygga upp kunskap om hur verksamhetsförändringar  

påverkar dem (Catasús m.fl. 2008, s. 122-139). 

 

Ett uttryck som är allmänt accepterat, är ”man får vad man mäter”, ett uttryck som kan 

skapa ett incitament för organisationen och medarbetarna att rikta alltför stort fokus på 

nyckeltalen, något som kan missgynna effektiviteten. Detta gäller speciellt för nyckeltal 

som fokuserar på resultat, då dessa är mycket lätta att följa upp. Uttryckets  

tillförlitlighet kan även ifrågasättas då organisationens verklighet inte alltid  

sanningsenligt går att transkribera till ekonomiska siffror. (Borg 1996, s. 89) 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Som bakgrunden beskriver finns det mycket teori om och kring hur nyckeltal skall  

utformas och användas, där olika kriterier, perspektiv och syften för nyckeltal  

presenteras. Men den stora frågan är hur nyckeltalen används i praktiken av  

företagsledningar och organisationer, motsvarar de teorins förväntningar med tanke på 

utformning och användning? 

 

Forskningen kring resultatmätning menar även att nyckeltal bör ses i ett organisatoriskt 

sammanhang, där den föränderliga inre och yttre miljön påverkar organisationernas  

strategi och styrmedel. Arbetar organisationer med att styra sina framgångsfaktorer i 

form av nyckeltal och på vilket sätt? Tidigare forskning visar att nyckeltal kan vara ett 

verktyg för att förbättra verksamheter och motivera och styra medarbetare, men om 

nyckeltalen i praktiken inte motsvarar teorins förväntningar med tanke på användningen 

i den dagliga verksamheten, är då nyckeltalen ett tillfredsställande styrmedel? Skapar 

nyckeltalen förbättringar i den löpande verksamheten, som i sin tur leder till ett bättre 

ekonomiskt resultat?  

 

Ett annat delområde som berörts och som är viktigt att ta hänsyn till i verksamheter är 

hur de icke-finansiella nyckeltalen implementeras i organisationer. Kommuniceras  

informationen kring nyckeltalen på ett sådant sätt att medarabetare får en förståelse för 

nyckeltalen och dess syfte? Kan de i så fall nyttjas av organisationer som en  

motivationsfaktor för medarbetare i den dagliga verksamheten?  

 

Slutligen ställer vi oss också frågan om organisationer verkligen får det förväntade  

resultatet utav deras mätningar? Vad kan det finnas för ytterligare aspekter och  

utmaningar för organisationer vid skapande och användning av nyckeltal i den löpande 

verksamheten? 

 

 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 

Denna problematisering leder fram till forskningsfrågan: 

 

 Vilka aspekter är av stor betydelse för skapandet, implementeringen och  

användningen av tillfredställande nyckeltal, utifrån tillverkningsföretags löpande 

verksamhet? 

 

 

1.4 SYFTE 

Vårt syfte är att utforska de betydande aspekterna för att skapa tillfredställande  

icke-finansiella nyckeltal som får en genomslagskraft hela den löpande verksamheten. 

Syftet är också att studera hur organisationen använder sig av och implementerar dessa 

nyckeltal i praktiken utifrån en organisatorisk och holistisk infallsvinkel (helhetsbild). 



   

- 5 - 

 

2. METOD 
 

Metodavsnittet inleds med en redogörelse för och en motivering till vårt val av vetenskapligt  

synsätt och undersökningsansats. Därefter följer en beskrivning av studiens  

datainsamlingsmetod och analysmetod. I avsnittet presenteras även källkritik av de sekundära 

källorna samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSSÄTT 

Vårt val av undersökningsmetod grundade sig på ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv 

och en kvalitativ inriktning (Bryman & Bell 2005, s. 29), där vi ville tolka och förstå 

organisationen och dess medarbetare, i deras tankar och handlingar, kring främst  

icke-finansiella nyckeltal och användningen av dessa. Något som präglade vår  

datainsamlingsmetod och analysmetod. Genom det hermeneutiska tolkningsperspektivet 

fick vi en mer verklighetsförankrad bild utav organisationen och undvek därmed bland 

annat den bild som företaget valde att uppvisa genom de externa publikationerna. 

 

Vårt synsätt präglades även av Jungs personlighetstypologi som innebar att en  

genomtänkt strategi skall operationaliseras, tidsbestämmas, målsättas, genomföras och 

följas upp, men att det också är viktigt att kunna hantera attityder, kultur och  

upplevelser samt att lyckas med att kommunicera och förankra dessa i organisationen. 

(Catasús m.fl. 2008, s. 5) 

 

 

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsansats. Detta då vårt arbete till 

stora delar grundade sig på ett organisatoriskt perspektiv utav nyckeltal. Något som 

endast kunde förstås i sin helhet genom en kvalitativ undersökning, som var mer  

inriktad på tolkning av den sociala verkligheten än på siffror. Vi valde därför att göra en 

fallstudie där vi studerade ett företag, med hjälp utav intervjuer. Detta för att  

åstadkomma en djupare studie än vad vi skulle ha erhållit genom en kvantitativ  

undersökning, vilken fokuserar på mätningar i stället för förståelse.  

(Bryman & Bell 2005, s. 71-73, s. 99, s. 297-298 s. 303) 

 

 

2.3 DATAINSAMLING 

 

2.3.1 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdatainsamlingen påbörjades genom att vi studerade litteratur och vetenskapliga 

artiklar inom området resultatmätning och nyckeltal, detta för att erhålla en holistisk syn 

över vårt valda ämne. Därefter utformade vi bakgrunden för att skapa en överblick och 
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sätta in våra tankegångar i ett teoretiskt sammanhang. Genom bakgrunden fick vi  

vägledning för vilka delar som var relevanta att utveckla i den teoretiska referensramen. 

Litteratursökningen till teoriavsnittet påbörjades genom att samla in en större mängd 

vetenskapliga artiklar inom området för att skapa en överblick av forskningen.  

Därefter valde vi ut de mest relevanta artiklarna, med utgångspunkt från  

forskningsfrågans fokus på hur skapandet, implementeringen och användningen av 

nyckeltal kunde ses ur ett organisatoriskt helhetsperspektiv, samt att vi eftersträvade 

primära källor som var publicerade inom det senaste decenniet. Vi granskade även  

artiklarnas källor för att lokalisera de verk samt de forskare som frekvent återkom som  

referenser, detta för att omfamna den viktigaste forskningen inom området. 

 

Den teoretiska referensramen är endast baserad på vetenskapliga artiklar, detta då vi 

ville grunda vår undersökning på forskningsbaserad teori. Litteratursökningen  

genomfördes i de databaser som fanns tillgängliga via Högskolan Västs bibliotek, och 

då främst databaserna ABI Inform, Primo samt Emerald. Sökningarna genomfördes 

utefter kriterierna full text, peer reviewed och scholarly journals. De viktigaste  

sökorden var Key Performance Indicators, Performance Measurement och  

Performance Management. Vi sökte även på Bino Catasús, då vi genom  

informationssökningen till bakgrunden förstod att han var en viktig författare inom  

området.  

 

 

2.3.2 VAL AV FALLFÖRETAG 

Utifrån vårt valda tolkningsperspektiv och inriktning ansåg vi att en fallstudie skulle 

vara en lämplig metod för vår studie då vi djupgående ville studera de betydande 

aspekterna för nyckeltal i ett företag (Bryman & Bell 2005, s. 71). Detta då vi ansåg att 

det var bättre att studera ett företag djupgående, än att studera fler företag ytligt, då  

tidsramen begränsade studien. Vid val av företag till vår fallstudie sökte vi efter ett  

tillverkningsföretag med minst 50 anställda, på grund av att vi hade en viss förförståelse 

för denna typ av företag genom en tidigare studie. Det var även detta företag som vi 

först kontaktade, detta då de hade identifierat en problematik kring implementeringen av 

deras nyckeltal. Dock kunde de inte avvara de resurser som vår studie krävde. Därefter 

fick vi kontakt med ett annat företag, men efter ett första möte beslutade vi att inte gå 

vidare med dem som fallföretag. Detta på grund av att de, liksom det första företaget, 

inte kunde avvara de nödvändiga resurserna som krävdes, samt att de inte hade  

förståelse för vår problemdiskussion. Det tredje företaget som vi tog kontakt ansåg vi att 

det var ett passande företag att studera då de visade ett intresse för vår studie, de var 

villiga att avvara resurser, samtidigt som företagets storlek väl lämpade sig för vår 

undersökning. 
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2.3.3 ANONYMITET 

I uppsatsen valde vi, efter en förfrågan i från fallföretaget, att anta en  

anonymitetsinriktning, både för företaget och för informanterna. Detta på grund av  

etiken kring att inte exponera dem för publicering av företagsspecifik information och 

för att skydda informanterna. Därför kommer koncernen som vårt valda företag ingår i 

att benämnas Plast och företaget benämnas Plast Burk AB.  

(Bryman och Bell 2005, s.562) 

 

 

2.3.4 PRIMÄRDATAINSAMLING 

Insamlingen av empiriska data påbörjades genom en studie av Plast-koncernens  

hemsida. Vi valde att genomföra detta moment innan vi tog närmare kontakt med  

företaget för att skapa en grundförståelse för organisationen. Därefter påbörjade vi  

studiens huvuddel som bestod av kvalitativa intervjuer med anställda på företaget. Då vi 

eftersträvade att åstadkomma en diskussion ville vi använda öppna frågor och därav 

formade vi en semi-strukturerad intervjuguide. Denna var uppdelad i olika teman, med 

vår analysmodell som grund, med en väl genomtänkt ordning (se Bilaga 1). Dock var vi 

mycket flexibla i intervjuprocessen, för att uppnå ett holistiskt perspektiv, genom att 

knyta an till informantens verklighetsuppfattning och sammanhang. I och med att vi 

tidigare skapade oss en grundförståelse för organisationen kunde vi lättare ta till oss och 

tolka vad informanterna uppgav under studien. Vi gjorde även ett medvetet val att inte 

skicka ut intervjuguiden i förväg på grund av att vi ville erhålla respondenternas  

spontana reaktioner och svar. (Bryman & Bell 2005, s.361, s. 363, s. 369-370, s. 376) 

 

Vårt primära mål var att intervjua en ekonomichef, en verksamhetsansvarig och fem 

medarbetare, detta för att bilda oss en holistisk uppfattning av skapandet,  

implementeringen och användningen av nyckeltal i den löpande verksamheten. Dock 

hade företaget endast möjlighet att avvara tid för två intervjuer med en ekonomichef och 

en produktionsansvarig. Däremot fick vi en bra presentation med utförlig information 

av företaget, vid en rundvandring i verksamheten tillsammans med platschefen och  

ekonomichefen. Detta gav en bra överblick av företaget på grund av att vi inte bara fick 

information utan även fick bekräftat hur företaget och nyckeltalsanvändningen  

fungerade i praktiken. Vid denna presentation fick vi även med oss tre stycken  

dokument; Plast AB (publ) årsredovisning år 2012, informationshäftet ”Plasts själ” som 

berörde deras affärsidé, vision, grundstenar, uppförandekod, miljö-, kvalitets- och  

informationspolicy, samt informationshäftet ”Team Burks spelsystem” – En  

presentation av Plast Burk ABs sätt att arbeta, som bland annat tog upp kundfokus,  

laganda, engagemang, rutiner, standardisering samt ordning och reda. 

 

Den första intervjun utfördes i en konferenslokal på företaget där platschefen gav en 

powerpointpresentation gällande Plast-koncernen samt verksamheten Plast Burk AB. 

Därefter intervjuades ekonomichefen i samma lokal. Vid delar av denna intervju  

närvarade även platschefen, då intervjun tog längre tid än planerat och platschefen  
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inväntade intervjuns avslutande för att ta med oss på en rundvandring i verksamheten. 

Den andra intervjun, med den produktionsansvarige, genomfördes i ett av företagets 

dagliga mötesrum. De båda intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera och spelades in 

för att informationen skulle bli smidigare att hantera i efterhand. Detta genom att  

transkribera inspelningarna och på så sätt få en bättre överblick över intervjuernas  

informationsinnehåll. Att intervjuerna spelades in var något som informanterna  

informerades om (Bryman och Bell 2005, s. 564). Under hela besöksdagen deltog båda 

författarna i de olika momenten, detta för att kunna jämföra våra olika  

tolkningsperspektiv och på så sätt skapa en mer realistisk bild av företaget. 

 

Direkt efter besöket på Plast Burk AB antecknade vi, var och en för sig, tankar och  

funderingar kring besöket och eftersom rundvandringen inte spelades in lade vi  

tyngdpunkten på denna del, detta för att värdefulla intryck och information inte skulle 

försummas (Bryman & Bell 2005, s. 371). Nästa steg i vår uppsatsprocess var att,  

utifrån vår analysmodell, sammanställa information samt våra upplevelser och tankar 

kring fallstudien, till ett resultat. Genom att vi använde analysmodellen som grund för 

sammanställningen uppnåddes en konsekvent struktur som även följdes i analys och 

tolkningsavsnittet. 

 

Då uppsatsens alla delar hade färdigställts skickades den till Plast Burk AB för översyn 

och förslag på eventuella förändringar. Företaget verifierade då att den återgivna  

företagsinformationen i uppsatsen var korrekt uppfattad. 

 

 

2.3.5 KRITIK MOT DATAINSAMLINGSMETOD  

I litteratursökningen orsakade vår strävan efter att nå den primära källan problem, då 

många äldre publikationer inte var tillgängliga i de databaser vi använde oss utav. 

Detta medförde att vi var tvungna att källhänvisa till sekundärkällan i texten, något 

som kan frambringa en osäkerhet i uppsatsen. Dock är den sekundära källan granskad 

av forskare genom att vi genomgående använde oss av vetenskapliga artiklar, vilket 

minskar problematikens omfattning.  

 

Kritiska moment i vår datainsamlingsmetod var bland annat att ingen pilotstudie  

genomfördes av intervjuguiden, och därmed fanns ingen möjlighet att testa frågornas 

formulering och betydelse (Bryman och Bell 2005, s.191). Dock förminskas denna  

problematik i och med att vi använde oss av öppna frågor, samt att vi var flexibla vid 

intervjusituationerna. Ett annat moment med kritiska inslag var intervjun med  

ekonomichefen, vid denna intervju närvarade även platschefen vid sista delen, vilket 

skulle kunna medföra en risk för att ekonomichefens svar påverkades negativt. Dock 

tror vi snarare att det påverkade intervjun positivt då platschefen lämnade  

kompletterande svar på frågorna.  
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2.4 ANALYSMETODER  

I vår strävan efter att skapa en förståelse för företagets skapande, implementering och 

användning av nyckeltal i den löpande verksamheten, använde vi oss av en induktiv 

analysmetod. Detta innebar att vi studerade företagets handlingar, tankar och idéer kring 

nyckeltal och därefter jämförde vi resultatet med den vetenskapliga litteraturen utifrån 

vår analysmodell. (Bryman & Bell 2005, s. 23-25, s. 297)   

 

Vår analysmodell gav oss en bra helhetssyn på de olika perspektiven som vi fann var 

betydande för att besvara vår forskningsfråga. Första steget i skapandet av  

analysmodellen var att sammanfatta den teoretiska referensramen för att sedan dela in 

den i olika perspektiv som vi ansåg var av betydelse i sammanhanget. Den skapade  

analysmodellen var ett bra hjälpmedel då vi strukturerade upp de transkriberade  

intervjuresultatet. Modellen var även av stor betydelse vid vår analys och tolkning då vi 

sammankopplade hela det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen. Dessa 

steg genomfördes genom att strukturera upp all information i dokument för varje  

perspektiv vilket medförde att sammanställningen förenklades.  

 

Svårigheten i detta tillvägagångssätt var att sortera in informationen i de olika  

perspektiven eftersom viss information berörde flera perspektiv. I dessa fall valde vi att 

presentera samma information på flera olika ställen utifrån respektive perspektivs  

synvinkel. Ytterligare en svårighet uppstod vid analysmomentet, detta då underlagets 

oklara gränser medförde att analysens perspektiv inte var direkt sammankopplat med 

empirins perspektiv. Denna problematik var ett resultat av vår strävan efter ett holistiskt 

perspektiv i den löpande verksamheten där vi ansåg att allt inom en organisation bör ses 

ur ett sammanhang (Jungs personlighetstypologi se Catasús m.fl. 2008, s. 5) och på så 

sätt uppkom svårigheter i att dela in informationen i konkreta perspektiv. 

 

 

2.5 KÄLLKRITIK 

Bino Catasús är en respekterad forskare och hans verk har varit av stor betydelse för 

vårt arbete genom att ge en tydlig grund och överblick över det sammanhang vår  

forskningsfråga figurerar inom. Dock upplevde vi inte att de vetenskapliga artiklarna av 

samma författare var lika relevanta och holistiska för vår studie. 

 

Den information som vi införskaffade från Plasts-koncernens hemsida var nyligen  

uppdaterad och formades av organisationens synsätt och värderingar. En information 

som troligtvis var präglad av organisationens val av extern publicitet, något som även 

kan ha påverkat vårt besök och våra intervjuer på Plast Burk AB. Denna problematik 

kan även förstärkas av det faktum att vi endast besökte företaget under en dag och  

därmed hade företagets representanter större möjlighet att påverka vår tolkning utav 

företaget.  
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Det faktum att vi endast intervjuade två informanter på Plast Burk AB medförde att 

dessa informanter och deras svar blev speciellt exponerade mot vilka uppgifter och  

åsikter de uppgav, något som vi har tagit hänsyn till vid sammanställningen av resultatet 

utav intervjuerna. Dock upplevde vi inte att informanterna uttalade några utmärkande 

åsikter, vilket antingen kunde ha berott på att de inte hade några skilda åsikter eller att 

de inte kände sig bekväma i intervjusituationen. (Bryman och Bell 2005, s.562)  

 

 

2.6 TILLFÖRLITLIGHET OCH ÖVERFÖRBARHET 

Det största kritiska momentet med vår fallstudie är det faktum att företagets snäva  

resurser begränsade vår studie genom att vi endast kunde intervjua en ekonomichef och 

en produktionsansvarig. Något som medför att vårt presenterade resultat inte omfattar 

ett perspektiv från hela verksamheten då vi saknar intervjuer med medarbetare i  

produktionen. Något som kan medföra att tillförlitligheten av våra slutsatser begränsas. 

Dock kompletterade vår rundvandring en del av problematiken, detta då vi fick  

möjlighet att studera hur arbetet i produktionen fortlöpte. Tillförlitligheten av empirin 

stärks ytterligare genom respondentvalidering som innebär att Plast Burk AB har  

bekräftat att vi har uppfattat företagets sociala verklighet på ett korrekt sätt. Företaget 

gav inte några förslag på förändringar av informationsinnehållet.  

Respondentvalideringen har inte heller påverkat uppsatsskrivandet negativt i den  

bemärkelsen att vi har underlåtit oss att göra vissa tolkningar. (Bryman & Bell 2005, s. 

307) 

Anonymitetsinriktningen som studien omfattar påverkar inte studiens tillförlitlighet ne-

gativt, utan kan istället medföra att Plast Burk AB har en mer positiv inställning till att 

lämna ut uppgifter kring företaget. Dock kan verifierbarheten påverkas negativt i den 

bemärkelsen att det kan försvåra för läsaren att verifiera de företagsspecifika  

uppgifterna. 

Vi anser att stora delar av vårt studieresultat är överförbart till andra tillverkningsföretag 

med liknande arbetssätt eftersom vi har studerat viktiga aspekter för nyckeltal ur ett 

holistiskt perspektiv och inte fokuserat på detaljer. Dock har vi endast intervjuat två 

informanter i företaget vilket skulle kunna innebära att överförbarheten begränsas. Om 

fallstudien skulle upprepas med andra informanter skulle detta kunna visa ett annat  

resultat beroende på informanternas befattning, inflytande i företaget samt deras  

tolkning av den sociala verkligheten. (Bryman & Bell 2005, s. 307) Vi är dock  

medvetna om att alla organisationer är olika och når framgång på olika sätt vilket skulle 

kunna innebära att nyckeltalen inte behöver vara av lika stor betydelse för andra företag, 

och att det kan vara ytterligare aspekter som är av större vikt för just den organisationen. 

Till exempel så upplever vi att Plast Burk AB förhållningssätt till lever upp till de olika  

förutsättningarna som vår aktuella teori kring nyckeltal presenterar.  

Vi besitter inte tillräckliga kunskaper för att kunna fastställa att vårt studieresultat är 

överförbart till organisationer inom andra branscher, med andra arbetssätt eller till orga-

nisationer som figurerar inom en annan kontext. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Den teoretiska referensramen inleds med ett resonemang som bland annat berör valet av  

vetenskapliga artiklar, begreppsanvändning samt motivering till val av referensramens  

presenterade teman; verksamhetsstyrning och resultatmätning. Detta för att strukturen skall 

underlätta förståelsen av de olika teoridelarnas samband. Vissa av referaten inleds med en  

motivering av artikelns relevans för vår studie. Slutligen presenteras en analysmodell som 

sammanfattar teorin och presenterar fem olika perspektiv som empirin och analysen utformas i 

från. 

 

 

3.1 INLEDANDE RESONEMANG KRING TEORIKAPITLET 

För att sätta in våra funderingar i ett större sammanhang och få en grundförståelse så 

studerade vi vetenskapliga artiklar i ämnet där vi noterade att nyckeltal är en del utav ett 

resultatmätningssystem i företaget, och därför var detta ett naturligt första steg i vårt 

sökande efter en helhetsbild. En forskare, som varit betydelsefull för vår studie och vars 

verk frekvent återkom som referens i litteratur var Andy Neely. Han är en av världens 

ledande forskare inom resultatmätning och ledarskap, vilket visar att han är en viktig 

aktör inom vårt valda område och därför valde vi att nämna författaren i detta inledande 

avsnitt.  

 

I referaten använder vi oss av olika begrepp såsom indikatorer, nyckeltal samt mätetal 

och vi har valt att redogöra för vår användning av dessa begrepp utifrån den förståelse 

vi har fått genom att läsa litteratur och vetenskapliga artiklar i ämnet. Ordet indikatorer 

är i sammanhanget olika delar som är relevanta för verksamheten och som kan  

utvecklas till mätetal. Ett mätetal är ett värde av en enhet där de viktigaste mätetalen kan 

benämnas som nyckeltal. Nyckeltal behöver inte vara kopplade till ett specifikt mål, 

men kan vara det beroende på syftet för nyckeltalet, utan mäter vägen till målet, alltså 

inte målet i sig. Nyckeltalen ses ofta som en kvot där olika komponenter sätts i relation 

till varandra. 

 

Efter att vi hade fått en förståelse för resultatmätningens funktion i ett företag bestämde 

vi oss för att främst fokusera på de icke- finansiella nyckeltalen. För att studera om 

nyckeltalen var genomslagskraftiga i organisationen upplevde vi att nyckeltalen borde 

studeras ur ett verksamhets- och styrperspektiv. Med tanke på detta ansåg vi att de 

Waals artikel (2002) om en verksamhetsstyrning av världsklass var ett bra första steg då 

den tog upp olika faktorer som kunde påverka användningen av nyckeltalen, samt att 

artikeln var skriven ur ett holistiskt perspektiv. Strategi och mål är en viktig del av  

verksamhetsstyrningen som kan kommuniceras genom ett resultatmätningssystem 

(Micheli, Mura & Agliati, 2011). Därför var detta nästa steg i studien, för att sedan  

studera utformningen av själva nyckeltalen med hänsyn till olika kriterier, syften och 

egenskaper. Som komplement till utformningen valde vi ut artikeln av Bourne m.fl. 
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(2000) som även påpekade att implementering och uppdatering utav  

resultatmätningssystemet var av stor vikt för nyckeltalens aktualitet. Slutligen studerade 

vi tillförlitligheten i uttrycket ”man får vad man mäter”. 

 

 

3.2 VERKSAMHETSSTYRNING 

”Man får vad man mäter” är ett känt uttryck som ofta används, men André A. de Waal 

(2002) menade att det är få organisationer som förstår att ämnet resultatmätning bör 

behandlas ur ett helhetsperspektiv utifrån verksamhetsstyrningen. Författaren tog upp, 

enligt honom, de viktigaste mätfrågorna och problemen angående anpassning av strategi 

och beteenden och presenterade en ram som han ansåg var nödvändig för att utveckla en 

verksamhetsstyrning av världsklass. André A. de Waal (2002) är författare, biträdande 

professor, företagare och konsult i ämnet verksamhetsstyrning för framgångsrika  

organisationer.  Författarens studie byggde på benchmarking av framstående globala 

företag såsom Sara Lee, Emerson Electric, Philip Electronics, KLM Royal Dutch  

Airlines, NEC, och Xerox. Undersökningen genomfördes under olika projekt som  

författaren utförde åt de olika uppdragsgivarna, gällande verksamhetsstyrning.   

 

Våra egna funderingar kring artikeln av de Waal (2002) var om han tidigare hade haft 

en etablerad kontakt med dessa företag och om detta kunde ha påverkat resultatet av 

undersökningen? Om så var fallet borde författaren i stället ha valt ut oberoende företag 

som han inte hade någon tidigare relation till. Genom att studera referenslistan kunde vi 

konstatera att det endast fanns tio referenser, varav flera av dem var böcker där vi inte 

kunde finna och studera den primära källan. Eftersom undersökningen till stor del  

grundades på referenser som vi inte ytterligare kunde studera borde därför uppgifterna  

kritiskt analyseras samt att resultatet borde verifieras ytterligare av andra källor. Enligt 

våra förkunskaper kunde vi dock känna igen tankegångarna hos författaren, och vi  

bedömde ändå att artikeln gav en bra överblick och trots allt var relevant för vår egen 

studie eftersom många andra artiklar fokuserade för mycket på detaljer. 

 

de Waal (2002) hänvisade till litteraturkällor och fallstudier genomförda av andra  

forskare som visade att organisationer presterade bättre, både finansiellt och  

icke-finansiellt, om de var drivna av verksamhetsstyrning (Armstrong & Baron 1998 se 

de Waal 2002) (Schiemann & Lingle 1999 se de Waal 2002). Detta kunde författaren 

identifiera som en process som skapade ett värde hos organisationen. de Waal (2002) 

presenterade, i sammanhanget, sju utmaningar för organisationer. 

 

Den första utmaningen som de Waal (2002) tog upp var att organisationer bör skapa en 

tydlig och enhetlig ansvarsstruktur där det bör finnas tydliga roller för de olika  

organisatoriska nivåerna. Detta för att högsta ledningen skall få mer tid till att arbeta 

med långsiktig strategiutveckling, för att sedan i olika utsträckning kunna påverka de 

lägre divisionerna och affärsenheterna. de Waal (2002) hävdade att fokus bör vara på 

både kort-, och långsiktiga samt finansiella och icke-finansiella mål. Författaren menade 

att de strategiska planerna inte bör utvärderas av huvudkontoret utan att det är de  
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finansiella målen i de strategiska planerna som är av intresse för dem. De lägre  

divisionerna och affärsenheterna bör ansvara för att utveckla strategiska planer samt att 

påverka det operativa resultatet men vid stora avvikelser bör även högsta ledningen  

reagera, vilket gör styrprocessen flexibel. Dessutom menade författaren att  

informationen kring ansvarsstrukturen bör kommuniceras på ett tydligt och konsekvent 

sätt, vilket innebär att varje ledningsnivå bör veta vad de skall fokusera på samt att  

ledarskapets agerande anpassas därefter. 

 

 

 

Figur 1 – Mätfrågor utifrån ett holistiskt verksamhetsstyrningsperspektiv (egengjord) 

 
 

Svårigheten i att kommunicera den strategiska planen effektivt i hela organisationen för 

att uppnå strategiska mål beskrevs av de Waal (2002) som den andra utmaningen. I den 

strategiska utvecklingsprocessen bör fokus på detaljer kring det ekonomiska resultatet 

minskas och förflyttas till att istället fokusera på vad som skapar ett värde för företaget. 

Detta genom att studera effekterna av de icke-finansiella indikatorerna. de Waal (2002) 

hänvisade till andra studier som framhävde att det var viktigt att hitta en balans mellan 

kort-, och långsiktigt perspektiv samt mellan de finansiella och icke-finansiella  

indikatorerna. Även författarna Micheli, Mura och Agliati (2011) presenterade vikten av 

att både finansiella och icke-finansiella indikatorer bör användas som bas, då de  

icke-finansiella faktorerna skall stimulera ett långsiktigt perspektiv, som kan  

sammankopplas med strategin. Detta medan de finansiella indikatorerna ger ett mer 

kortsiktigt perspektiv (Micheli, Mura & Agliati, 2011). Strategin implementeras bättre 

om organisationen använder sig utav en bred uppsättning av både finansiella och  

icke-finansiella indikatorer (Bungay & Goold 1991 se Micheli, Mura & Agliati 2011). 

de Waal (2002) uttryckte det som att den strategiska planeringsprocessen var uppdelad i 

två processer; tillväxt (framtida möjligheter) och löpande verksamhet (nuvarande  

förbättringsmöjligheter), där strategiska åtgärder för dem krävde olika tidsramar och 

resurser. Splittringen emellan dessa innebär att ledningen tydligt måste fokusera på och 
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stärka den strategiska planen för att den sedan skall kunna kommuniceras effektivt i 

hela organisationen och översättas till realistiska handlingsplaner för att uppnå de  

förväntade målen för olika betydelsefulla faktorer. 

 

Den tredje utmaningen som de Waal (2002) beskrev var att organisationen bör tänka på 

att värde inte bara består av materiella tillgångar, utan även immateriella, och att dessa 

effektivt bör övervakas utav icke-finansiella indikatorer för att belysa vad som skapar 

ett värde för organisationen. Genom att identifiera en begränsad uppsättning av  

strategiska värdeförare, exempelvis i form utav nyckeltal som sedan översätts till de 

lägre organisatoriska nivåerna, kan det ekonomiska värdet sammankopplas med värdet i 

från affärsprocesserna. Dessutom menade författaren att ett fokus på värdeskapande kan 

innebära att de anställda förstår kopplingen mellan deras bidrag och verksamhetens  

resultat och mål. Detta leder i sin tur till att ett värdeskapande blir mätbart på de olika 

organisatoriska nivåerna på grund av att det uppmärksammas. (de Waal, 2002) 

 

Fri tillgång till information var en fjärde utmaning som de Waal (2002) presenterade. 

Alla i organisationen bör ha insyn i den information som de behöver och har rätt till, när 

de vill och i det format som passar dem bäst. Genom att alltid vara informerade om  

status och utveckling i organisationen kan de anställda reagera snabbt och effektivt, men 

detta kräver också att ansträngningen för själva insamlingen, rapporteringen och  

bearbetningen effektiviseras. För att uppnå detta används IT-stöd för rapportering,  

mätning och analys, vilket ökar tillgängligheten av informationen men det kräver även 

rätt kompetens av användaren. Varje ledningsnivå har som uppgift att hitta en balans 

mellan information på sin egen nivå samt information som måste finnas tillgänglig för 

lägre chefsnivåer. Varje ledningsnivå formar sina egna mätetal med hjälp av  

rapportering från lägre nivåer. Dessa data kan vara olika för varje nivå. Då  

informationen trycks uppåt i organisationen behöver inte lika mycket detaljer  

rapporteras. (de Waal, 2002) 

 

de Waal (2002) menade att en femte utmaningen var att fokusera på det som verkligen 

var viktigt i verksamheten, vilket kunde innebära ett behov utav olika typer av  

informationshjälpmedel såsom nyckeltal. Utifrån mål och budget bör det utformas ett 

begränsat antal nyckeltal mellan varje enhet och högsta ledningen samt mellan enheten 

och divisionen för att veta vilken division det är som skall agera. Detta då författaren 

uttryckte vikten av att fokusera på det som verkligen är viktigt, det vill säga  

affärskritiska frågor som är avgörande för verksamheten samt att analysera finansiella 

och icke-finansiella resultat och att vidta åtgärder. Genom kontroll som syftar till  

förebyggande åtgärder, bygger dessa på en noggrann analys av orsak-verkan.  

Författaren menade att endast om resultat avviker från prognos bör företaget eller  

divisionen ingripa och motivera medarbetarna genom utvecklingssamtal och mer  

detaljerad rapportering. Han poängterade också att det är viktigt att ledningen fokuserar 

på helheten och lär sig att hantera den osäkerhet som uppstår då de inte får alla detaljer 

rapporterade. (de Waal, 2002) 
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En sjätte utmaning för organisationer var, enligt de Waal (2002), kopplingen mellan 

mål, strategi och agerande. Att framkalla och stimulera ett resultatinriktat beteende  

genom verksamhetsstyrning, i stället för passiv resultatmätning, innebär bland annat en 

koppling mellan mål, strategi, förväntningar, stöd från ledningen och agerande.  

Organisationen bör fundera över vad den vill uppnå och hur, samt därefter formulera 

mål som mäts med mätetal för varje organisationsnivå såsom affärsenhet, den operativa 

verksamheten, kompetens och kunskap hos medarbetarna eller på individnivå i form av 

utvecklingsplaner. Att ledningen sedan bör våga släppa ansvar till de olika  

medarbetarna och nivåerna var något som författaren poängterade. (de Waal, 2002) 

 

Den sista och sjunde utmaningen som de Waal (2002) presenterade var att hitta en  

balans mellan integration och förenkling samt att inte göra verksamhetsstyrnings-

processen för komplicerad. Att utforma en tydlig, enkel, praktisk och kortfattade  

process menade dock författaren var en stor utmaning för organisationen. 

 

Att implementera en verksamhetsstyrning av världsklass sammanfattades av de Waal 

(2002) som en gradvis process, där det var viktigt att förstå syftet med olika  

förbättringar samt att sätta dem i relation till kostnad, tid och organisationens struktur 

och förutsättningar. 

 

 

3.2.1 VERKSAMHETSSTYRNING OCH STRATEGI 

“Exploring the roles of performance measurement systems in strategy implementation” 

är skriven av Micheli som är docent inom organisationsprestationer, Mura som är  

biträdande professor i företagsledning och Agliati som är professor i planering och  

styrning. Deras artikel studerade resultatmätningssystemens roll vid implementeringen 

av företagets strategi, en studie som omfattade en tidsram på fyra år. Författarna  

använde sig utav många referenser bland annat Neely, Kaplan och Norton, som är  

respekterade forskare inom området. Många utav de verk som Micheli, Mura och 

Agliati (2011) refererade till var publicerade under det senaste decenniet, vilket  

påvisade den valda artikelns aktualitet. Bakgrunden till artikelns uppkomst var att  

författarna hade identifierat flera problem i ämnet, bland annat att det fanns få studier 

kring hur fenomenet avspeglas i en koncern. Den koncern som figurerade som  

undersökningsobjekt i artikeln var diversifierad över olika geografika-, produkt- och 

serviceområden. 

 

Micheli, Mura och Agliati (2011) beskrev att tidigare studier hade visat att en väl  

formulerad strategi var av stor vikt, men att genomförandet av strategin var den process 

som till största delen påverkade resultatet och företagets framgång. Forskningen pekade 

även på att det bästa sättet för att implementera strategin i organisationen var att  

kommunicera och applicera den på mål i olika organisatoriska nivåer och på så sätt 

sammankoppla strategin med ett resultatmätningssystem. I artikeln presenterade 

Micheli, Mura och Agliati (2011) även andra studier med slutsaten att om  
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organisationen förhöll sig till strategin och resultatmätningssystemen på ett lämpligt sätt 

kunde dessa verktyg samspela på ett sådant sätt att lärandet i organisationen gav en  

positiv påverkan på den organisatoriska anpassningen till verksamhetens omgivning. 

Det kunde även understödja organisationens förändringsarbete. Micheli, Mura och 

Agliati (2011) beskrev också att det fanns studier som menade att en stark  

kommunikation av strategin i organisationen, genom bland annat resultatmätnings-

system, kunde medföra att förmågan till förändring och flexibilitet i organisationen  

försämrades. Denna forskning hade även identifierat indikationer på att det kunde finnas 

fördelar med att strategin och resultatmätningssystemet inte var helt samstämmigt, 

bland annat beroende på att en sammankoppling mellan dessa krävde mycket tid och 

engagemang från ledningen. 

 

Dossi och Patelli (2008) menade att diskussionerna kring resultatmätning,  

strategigenomförande och anpassning mellan dem, var betydande verktyg för  

kommunikationen inom en koncern. Något som även kunde stödjas av forskning som 

pekade på att koncernens huvudkontor använde resultatmätningssystem för att  

kontrollera dotterbolagens lokala beslutsfattare samt för att övervaka dotterbolagets 

resultat (Prahalad & Doz 1987 se Micheli, Mura & Agliati 2011). Chung, Gibbons och 

Schoch (2006) påpekade även att dotterbolagets prestation bäst tolkades i sammanhang 

med både finansiella och icke-finansiella data.  

 

  

3.3 RESULTATMÄTNING 

 

3.3.1 SKAPANDE AV NYCKELTAL 

För att uppnå en hållbar framgång i en föränderlig och krävande marknad, måste  

företaget använda relevanta nyckeltal (RSA 1994 se Beatham m.fl. 2004). Fördelar med 

relevanta mätetal kan vara att organisationen vet sin position på marknaden och vart den 

är på väg och den kan kommunicera internt (sporra) eller externt (juridiska krav,  

marknadens behov). Organisationen kan även bekräfta prioriteringar genom att mäta hur 

långt de är från målet och den kan använda motivation och prioriteringar som grund för 

belöning (Neely 1998 se Beatham m.fl. 2004).  

 

Carlucci (2010) menade att effektiva resultatmätningssystem är en komplex utmaning 

för organisationer, där svårigheter kan vara att hitta mätetal som stödjer beslut och  

processer, som även mäter organisationens immateriella aspekter och som är exakta. 

Valet av indikatorer har en stor betydelse för ledningsbeslut angående strategier och 

aktiviteter. Effektiva system måste därför innehålla ett begränsat antal nyckeltal som 

kan ge en integrerad, komplett och tydlig bild av resultatet och organisationen.  

Problemet är ofta att ledningen mäter för mycket vilket tar tid och kräver mycket  

resurser. (Carlucci, 2010) 

 

Ordet nyckeltal förklarades av Shahin och Mahbod (2007) såsom indikatorer som  

reflekterar de övergripande målen genom att mäta framstegen mot dessa mål, alltså inte 
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målen i sig. För att kunna analysera nyckeltal bör varje indikator grundas på olika  

kriterier som gör den lämplig för analys. Genom att utgå från kriterierna finns det ett 

oändligt antal mätetal att tillämpa och här föreslog bland annat Shahin och Mahbod 

(2007), Beatham m.fl. (2004) och Carlucci (2010) olika kombinationer av kriterier och 

modeller (se bilaga 4) för att hjälpa organisationer att prioritera och välja de nyckeltal 

som är mest relevanta för deras mål, detta med fokus på förbättring. Shahin och Mah-

bod (2007) menade att det kan finnas olika interna eller externa faktorer som kan  

påverka vilka nyckeltal som skall prioriteras, som till exempel storleken och  

komplexiteten i organisationen. Åsikter hos de som är ansvariga för bedömningen av 

prioriteringen kan påverka negativt genom att leda till ett resultat som inte är validerat. 

Metoden som används för att prioritera nyckeltal bör inte bara avgöra vilka dimensioner 

som kräver förbättring utan också ge vägledning för att åtgärda problemen. Carlucci 

(2010) menade att organisationens insats kritiskt bör analyseras och sättas i relation till 

den tid som krävs samt de kostnader som uppstår så att dessa inte överskrider nyttan.  

 

Beatham m.fl. (2004) poängterade också vikten av att förstå skillnaden mellan olika 

typer av mätetal i form av nyckeltal – vilket skapar förändringsmöjligheter, mätning i 

efterhand – som inte innebär förändringsmöjligheter, och slutligen mätningar som  

kräver direkt feedback på tidigare resultat, vanligtvis genom en direkt fråga eller  

undersökning. Dessutom bör mätningarna skapa en helhetssyn genom en mix av dessa 

tre. Information bör i ett tidigt skede nå ledningen för att denna skall kunna påverka 

beslutsprocesserna. Beatham m.fl. (2004) menade att nyckeltal är vägledande för  

framtida resultat. Om dessa används som en ledande indikator kan de ge en tidig  

varning, identifiera ett potentiellt problem och belysa behovet av ytterligare utredning 

vilket ger en möjlighet till förändring genom att vidta lämpliga korrigerande åtgärder. 

Det är viktigt att se en orsak-verkan mellan nyckeltal och resultat samt att mäta detta. 

Nyckeltalen skall skapa en helhetssyn av organisationen men författaren påpekade att 

fokus ofta är på organisation, människor och kunder och inte på ledarskap och strategi.  

 

De artiklar som behandlade ämnet kring hur nyckeltal bör skapas utifrån olika kriterier 

hade många referenser. Författarna av dessa artiklar hänvisade dessutom till liknande 

källor utav forskare som var betydelsefulla i sammanhanget, som till exempel Andy 

Neely, vilket gav ett förtroendeingivande intryck. Dessutom återkom liknande  

tankegångar i artiklarna vilket skapade en helhetsbild genom att studera och  

sammanfatta olika författares synsätt. 

 

Neely m.fl. (1997) studerade också hur nyckeltal skall anpassas till det organisatoriska 

sammanhanget och konstaterade att en allmän uppfattning kring resultatmätning är att 

den skall vara ett naturligt inslag i organisationens planering och kontrollsystem.  

Dessutom bör den information som resultatmätningen producerar ligga till grund för 

beslut i organisationen.  Nyckeltal kan bland annat fungera som styrsystem för chefer, 

då de kan kontrollera det decentraliserade ansvaret genom indikatorerna, samtidigt som 

de ansvariga kan kontrollera sitt eget ansvarsområde. (Neely m.fl. 1997). Nyckeltal är 

även av betydelse för alla olika individer inom en organisation, bland annat då  
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nyckeltalen påvisar vad som mäts inom organisationen samt hur organisationen  

presterar (Flapper, Fortuin och Stoop 1996). Neely m.fl. (1997) hänvisade även till 

Hopwood som menade att medarbetare inom organisationen kommer att anpassa sina 

prestationer utefter vad organisationen väljer att mäta, en beteendeanpassning baserad 

på en strävan efter att dessa nyckeltal skall visa ett bra resultat, något som dock kan 

skapa negativa effekter för organisationen (Hopwood 1984 se Neely m.fl. 1997). 

 

Artikeln Designing performance measures: a structured approach, som Neely  

författade tillsammans med bland annat Mike Platts och Mike Bourne, två andra  

välkända författare inom området, publicerades 1997, alltså inte under det senaste  

decenniet som var vårt primära mål. Dock refererade många utav de senare verken i 

ämnet till denna artikel på ett sådant sätt att det legitimerade artikelns aktualitet och 

relevans.  

 

Neely m.fl. (1997) studerade problematiseringen kring hur nyckeltal skall anpassas till 

det organisatoriska sammanhanget, en fråga som berörts i flera studier utifrån olika  

perspektiv. Neely m.fl. (1997) sammanställde genom litteraturstudier en lista om 22 

rekommendationer för vilka egenskaper som ett nyckeltal bör omfatta (se bilaga 2), 

vilka sammanställdes till ett ramverk av olika element. Ramverkets syfte var att  

producera och förenkla skapandet av bra nyckeltal, detta genom att konstruktören  

funderar och reflekterar kring varje element i ramverket.  

 

RAMVERK 

Det första elementet som ramverket berörde var titel, Neely m.fl. (1997) menade att 

nyckeltalets titel bör vara självförklarande och på så sätt ge en klar bild över vad  

nyckeltalet mäter. Därefter menade författarna att konstruktören bör reflektera kring 

nyckeltalets syfte och de menade att syftet bör vara väl definierat med en logisk grund, 

detta för att nyckeltalets existens inte skall ifrågasättas av organisationens medarbetare. 

Avseende var det tredje elementet som presenterades och det innebar att nyckeltal bör 

kunna relateras till en enhet inom organisationen och dess enhetsmål, annars riskerar 

nyckeltalet att utsättas för medarbetarnas tvivel.  

 

Neely m.fl. (1997) menade också att det var viktigt att nyckeltalet kunde  

sammankopplas med en målnivå inom organisationen. Detta för att bland annat uppnå 

rekommendationen kring att nyckeltalet skall kunna kontrolleras av användaren, att det 

skall vara relevant och att det skall inriktas på förbättring, vilket utgjorde det fjärde 

elementet.  

 

Det femte elementet som presenterades var nyckeltalets formel, som författarna menade 

kunde påverka medarbetarnas handlingar, både positivt och negativt. De påpekade att 

det var viktigt att medarbetarna kunde påverka de nyckeltal som de hölls ansvariga för, 

samt att elementets rekommendationer bland annat angav att nyckeltal skulle vara enkla 

att förstå. Nyckeltal skall också kunna påverkas av de ansvariga, vara tydligt definierade 

samt precisa och därmed mäta det som skall mätas. Nyckeltalets mätfrekvens och  
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frekvensen av översynen av nyckeltalet var det sjätte och sjunde elementet. Vilka  

innebar att konstruktören och användarna av nyckeltalet bör fundera kring hur ofta data 

till nyckeltalet och nyckeltalets producerade information skall mätas och ses över. Det 

åttonde elementet, vem mäter, innebar att organisationen bör specificera vem det är som 

har ansvar för att samla in och rapportera nyckeltalets producerade information. Neely 

m.fl. (1997) menade även att det var viktigt att organisationen konsekvent använde sig 

utav samma datakälla, detta för att nyckeltalet skall vara jämförbart över tid, vilket  

representeras av det nionde elementet. 

 

 

 
 

 

Figur 2 – Ramverkets element (egengjord) 

 

Neely m.fl. (1997) menade att vem som äger mätningen och ”hur gör de?” var det  

tionde och elfte elementet. Dessa innebar att organisationen bör specificera vem i  

verksamheten som hålls ansvarig för att se till så att nyckeltalet når upp till  

tillfredställande nivåer, samt hur detta skall utföras. Författarna menade även att  

organisationen bör tydliggöra vem som skall agera på datan för att säkerställa att  

nyckeltalet når betryggande nivåer och hur det skall utföras, vilket presenteras i  

ramverket som det tolfte och trettonde elementet. Det fjortonde och sista elementet står 

för noter och kommentarer, vilket kan användas för att ytterligare förtydliga och  

specificera nyckeltalets natur. 

 

Neely m.fl. (1997) fastställde ramverkets tillämpningsbarhet genom teststudier, men de 

påpekade även att ramverket bör kompletteras med riktlinjer för designprocessen samt 
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implementeringen av nyckeltalet. Teststudierna påvisade även att ett antal utav  

rekommendationerna inte uppfylldes av de producerade nyckeltalen (dessa har  

kursiverats i bilaga 2). Författarna kunde också dra slutsatsen att ramverket stimulerade 

konstruktören utav nyckeltalet att ta hänsyn till de beteendemässiga påföljderna som ett 

specifikt nyckeltal medför. 

 

 

3.3.2 IMPLEMENTERING OCH ANVÄNDNING AV NYCKELTAL  

Artikeln “Designing, implementing and updating performance measurement system” 

skriven av bland annat Mike Bourne, professor inom företagsprestationer och Andy 

Neely forskare inom resultatmätning och ledarskap, publicerades år 2000 med främsta 

avseende att studera resultatmätningssystemens implementering och uppdatering. I och 

med att artikeln var skriven av och refererade till artiklar skrivna av välkända och  

respekterade forskare inom området, samt att undersökningens struktur och metod var 

grundligt utförd, gav detta artikeln ett förtroendegivande intryck. Bourne m.fl. (2000) 

beskrev att mycket av forskningen kring resultatmätningssystem hade fokuserat på  

utformningen och uppbyggnaden av dessa, och därför genomförde författarna en mer 

långsiktig studie där de fokuserade på mätsystemets implementering och uppdatering. 

 

Resultatmätningssystemens utveckling i en organisation beskrevs av Bourne m.fl. 

(2000) i tre steg, utformning, implementering och användning av nyckeltal.  

Utformningsfasen innebar att designa nyckeltal som var kopplade organisationens mål. 

Inom litteraturen i ämnet fanns det även en enighet, som pekade på att nyckeltal och 

strategi bör vara sammankopplade. Utformningsfasen skall enligt Bourne m.fl. (2000) 

identifiera de viktigaste målen samt utforma nyckeltalen. I implementeringsfasen bör 

resultatmätningssystemet och nyckeltalen realiseras i organisationens system och  

rutiner, för att bland annat kunna generera tillfredsställande information. Den sista  

fasen, användningsfasen, delades upp i två olika delar, där den ena delen kunde  

sammankopplas med strategin och i den andra delen skulle informationen i från  

nyckeltalen och resultatmätningssystemen användas för att stimulera och förbättra  

strategin. Bourne m.fl. (2000) betonade dock att det ofta fanns en överlappning mellan 

implementeringsfasen och användningsfasen av nyckeltal. 

 

Bourne m.fl. (2000) menade att ett resultatmätningssystem kräver underhåll på grund av 

organisationens föränderliga omvärld, detta i form av utveckling och översyn. Med 

bakgrund i detta presenterade författarna olika nivåer för utveckling och översyn i fyra 

punkter. Den första punkten innebär att mål och standarder skall kunna revideras och 

granskas genom en effektiv mekanism i resultatmätningssystemet. Den andra punkten 

som Bourne m.fl. (2000) presenterade var att nyckeltal skulle kunna utvecklas och  

förbättras genom resultatmätningssystemet. De menade också att den kompletta  

uppsättningen av nyckeltal genom en process i resultatmätningssystemet skulle kunna 

granskas och revideras. Optimalt skulle detta ske i samband med förändringar i strategin 

eller konkurrensomgivningen. Den fjärde punkten som författarna presenterade var att 
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de antaganden som strategin bygger på bör stimuleras och kritiskt granskas genom  

resultatmätningssystemet. 

 

Bourne m.fl. (2000) genomförde en studie på tre tillverkande företag för att studera hur 

resultatmätningssystemets utvecklingsprocess kunde anpassas till olika omständigheter 

och hur nyckeltalen användes i verksamheten. Författarna kunde genom studien  

konstatera att det tog lång tid för organisationerna att förflytta sig från den första fasen, 

utformningen, till den andra fasen, implementeringen. Studien visade även att  

företagens datasystem hade en påverkan på implementeringen av nyckeltalen, då de 

bland annat påpekade att data som samlades in per automatik var att föredra. Bourne 

m.fl. (2000) betonade att själva mätmomentet bara var en del av användningen utav 

nyckeltalen, de menade att möten för att diskutera nyckeltalen och deras resultat, möten 

där ansvariga medarbetare och chefer deltog, var en viktig del av användningen.  

 

Genom studien identifierade Bourne m.fl. (2000) även hinder för implementeringen av 

resultatmätningssystem och nyckeltal i organisationen i form av motstånd mot mätning. 

Införandet av ett nytt resultatmätningssystem kunde bland annat innebära att  

maktpositionerna inom organisationen omfördelades, vilket inte gynnade alla  

medarbetare. Dessa kunde då aktivt eller passivt motarbeta en implementering av  

systemet. Bourne m.fl. (2000) identifierade även ett hinder i form av att datasystemen 

kunde vara otillräckliga, vilket innebar att de inte kunde leverera den nödvändiga  

informationen som implementeringen krävde, eller att systemen var lätta att manipulera. 

Det sista hindret som identifierades var att högsta ledningens uppmärksamhet riktades åt 

ett annat håll då implementeringen tog lång tid. 

 

Bourne m.fl. (2000) kom även fram till slutsatsen att det var viktigt att icke-finansiella 

nyckeltal uppdaterades i samband med de finansiella målen. En slutsats som baserades 

på antagandet om att resultatmätning, som bygger på förbättringar i icke-finansiella 

mått, stimulerar det ekonomiska resultatet (Kaplan & Norton 1996 se Bourne m.fl. 

2000). Bourne m.fl. (2000) kunde även konstatera att det var givande att se över  

resultatmätningssystemet för att identifiera de viktigaste målen samt att definiera  

nyckeltalen och sammansättningen utav dessa. De menade även att en tydligt utformad 

strategi var av yttersta vikt, detta för att urskilja problem i appliceringen av strategin 

eller av felaktiga antaganden kring den. 

 

 

3.3.3 ”MAN FÅR VAD MAN MÄTER” 

Catasús m.fl. (2007) utredde uttrycket “man får det man mäter”. Författarna menade att 

det är ett väl använt uttryck och att dess innebörd är allmänt accepterad. De  

konstaterade också att uttrycket ”man får vad man mäter” frekvent användes som  

argument för att skapa fler och skilda nyckeltal, både inom teori och praktik. Författarna 

presenterade även ett antal studier som hade granskat uttrycket ur ett kritiskt perspektiv, 
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där kritiken bland annat hade riktas mot uttryckets beteendemässiga aspekter. Dock  

baserades det kritiska perspektivet främst på teori där de empiriska testerna var få. 

 

Catasús m.fl. (2007) syfte med artikeln var att studera uttryckets olika variabler och 

orsakssambanden mellan dem. Författarna kunde genom granskning av tidigare  

litteratur även konstatera att det inte alltid fanns ett samband mellan mätning och hur 

den hanterades. De fick även förståelse för vikten av att skilja mellan begreppen  

agerande och mätning vid studierna kring uttrycket. Detta då agerande betonade det som 

hade gjorts samt hur organisationen hanterade resultatet av mätningarna. 

 

Catasús m.fl. (2007) valde även, för att förtydliga uttryckets innebörd, att introducera 

begreppet mobilisering. Detta för att uttrycket skall förstås i ett sammanhang där  

organisationen skapar engagemang som medför en riktningskänsla för organisationens 

medarbetare och på så sätt kan de fokusera på samma saker. Catasús m.fl. (2007) gjorde 

även andra justeringar av uttrycket för att dess innebörd skulle vara tydligare definierad. 

Bland annat valde de att ersätta ordet mätningar med indikatorer grundat på Kaplan och 

Nortons tankar kring nyckeltal (Kaplan & Norton 1992 se Catasús m.fl. 2007), detta då 

ordet indikatorer av författarna gavs innebörden att påverka organisationens agerande. 

Dessa förändringar resulterade i uttrycket ”Indikatorer samt mobilisering är positivt 

relaterade till agerande”, och det var detta omformulerade uttryck som låg till grund för 

författarnas studie. 

 

Studien av det omformulerade uttrycket genomfördes genom enkäter och faktoranalys 

där slutsaten av undersökning var att det tidigare uttrycket “man får det man mäter” 

behövde omformuleras för att kunna appliceras i verkligheten (Catasús m.fl. 2007).  

Catasús m.fl. (2007) fann ett signifikant samband för variablerna i det slutliga uttrycket 

"det som mobiliseras blir hanterat, särskilt om det blir mätt”. Författarna menade dock 

att relationen mellan uttryckets faktorer och dess innebörd borde utredas ytterligare. 
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3.4 ANALYSMODELL 

Genom den presenterade teorin identifierade vi fem olika perspektiv som bedömdes 

vara av betydelse för skapande, implementering och användning av tillfredställande 

nyckeltal i den löpande verksamheten, dessa perspektiv presenteras i analysmodellen.  

Användningen och implementeringen av nyckeltal i verksamheten var integrerade i de 

fem perspektiven och ses därmed ur dessa synvinklar.  

 

 

 

 

 

Figur 3 – Analysmodell; Perspektiv på tillfredställande nyckeltal (egengjord) 

 

 

3.4.1 VÄRDESKAPANDE PROCESSER, STYRNING, ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Detta perspektiv är viktigt att studera då forskningsfrågan främst syftar till nyckeltalen i 

den löpande verksamheten. Genom att bland annat studera företagets  

organisationsstruktur ges en förståelsegrund för företagets uppbyggnad, detta för att 

förstå deras förutsättningar för att skapa, implementera och använda nycketal. En annan 

viktig del att studera var om och hur nyckeltalen användes i företagets  

verksamhetsstyrning. Företagets framgångsfaktorer bör enligt teorin vara  

sammankopplade med nyckeltalen för att de ska vara tillfredställande för verksamheten, 

och därmed är det en viktig beståndsdel att studera. Teorin som berörde detta område 
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betonade även sambandet mellan tydliga nyckeltal, en orsak-verkan analys och ett  

förbättringsarbete.  

 

 

3.4.2 MÅL OCH STRATEGI 

Resultatmätningssystemet, där nyckeltalen är en viktig del, är enligt teorin  

sammanlänkat med organisationens strategi och därmed en del av ledningens styrning 

och företagets olika målnivåer. Det är alltså viktigt att tillfredställande nyckeltal  

återspeglar och går att hänföra till målens och strategins fokus. Tidsperspektivet för mål 

och strategi är en annan del som bör studeras, samt om och hur dessa faktorer  

används vid framställandet av konkreta handlingsplaner inom företaget. Nyckeltalen i 

den löpande verksamheten bör enligt teorin även vara sammanlänkade med företagets 

finansiella nyckeltal, detta för att förstå nyckeltalsanvändningen ur ett holistiskt  

perspektiv inom företaget. Dessa teoretiska antaganden anser vi är viktiga delar vid 

både skapande, implementering och användning av tillfredställande nyckeltal och bör 

därför studeras. 

 

 

3.4.3 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH ANSVARSSTRUKTUR 

Vid styrning med hjälp av nyckeltal är kommunikationen utav dessa av yttersta vikt. 

Detta för att de skall implementeras i hela organisationen och för att alla skall känna till 

och arbeta utefter dem. För att nyckeltal skall vara tillfredställande ur ett holistiskt  

perspektiv bör dessa kommuniceras så att de engagerar och motiverar medarbetarna att 

sträva utefter samma mål. Informationstillgången för medarbetarna inom organisationen 

bör vara fri och effektiv och det är viktiga faktorer för att företaget snabbt skall kunna 

reagera i olika situationer. För att ett nyckeltal skall användas tillfredställande inom 

organisationen bör alla ha tillgång till informationen kring det. En annan viktig del är att 

ansvarstrukturen kring nyckeltalens olika beståndsdelar är klart definierad, detta för att 

nyckeltalsanvändningen skall fungera effektivt. 

 

 

3.4.4 UTFORMNING OCH EGENSKAPER 

I den teoretiska referensramen presenteras ett relativt konkret ramverk, grundat på ett 

antal olika rekommendationer, som skall vara ett verktyg vid utformning och  

utvärdering av nyckeltal. Detta ramverk ger oss en bra utgångspunkt vid analys kring 

vilka tillfredställande egenskaper som nyckeltal bör omfatta för att inte vara  

missvisande. Referensramen presenterar att det är viktigt att ta hänsyn till olika kriterier 

vid skapande och analysering av nyckeltal. 
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3.4.5 ”MAN FÅR VAD MAN MÄTER” 

”Man får vad man mäter” är ett vida känt uttryck, något som ges stöd för i teorin. Dock 

har det höjts kritiska röster mot uttrycket, då sambanden mellan uttrycket och det  

verkliga utfallet inte alltid stämmer överens. Men frågan är hur vårt valda företag  

förhåller sig till detta uttryck? Vilken syn har de på sin nyckeltalsanvändning och anser 

de att den är tillfredställande? 

 

3.4.6 HINDER OCH PROBLEM 

Den teoretiska referensramen presenterar ett antal problem som organisationen kan  

uppleva vid skapandet, implementeringen och användningen av nyckeltal. Något som är 

viktigt att ta hänsyn till vid vår analys och kommer att diskuteras i det eventuella hindret 

och problemets sammanhang. 
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4. EMPIRI 
 

Empirikapitlet inleds med en presentation av vårt valda företag som följs av en redogörelse för 

vårt besök på företaget. Därefter presenteras resultatet av våra intervjuer utifrån  

analysmodellens struktur. Denna del följs av fakta kring verksamhetsstyrning och  

resultatmätning som stödjer och kompletterar det resultatet som framkommit vid intervjuerna 

och besöket på företaget. Kapitlet avslutas med en sammanfattning utav den presenterade  

empirin. Vi valde att endast presentera resultatet av intervjuerna utefter analys-modellens 

struktur, detta på grund av att vi anser att det ger en tydligare bild av empirins ursprung samt 

att det skapar en bättre förståelse genom att presentera informationen i dess sammanhang. 

 

 

4.1 PRESENTATION AV FÖRETAGET 

Plast är ett börsnoterat bolag, med tre olika affärsområden och grundades i Sverige 

1938. De har vuxit fram genom organisk tillväxt och förvärv och medelantalet anställda 

under år 2012 var cirka 8400 personer, varav 90 procent var verksamma utanför Sverige 

där den större delen av verksamheten bedrivs. (Plast Burk AB hemsida, 2013) 

 

Plast Burk AB utvecklar och tillverkar plastförpackningar för läkemedel och  

kosttillskott, vilket främst består av standardiserade men även till viss del skräddarsydda 

produkter utefter kunders behov. De strävar efter att hela tiden ligga steget före i  

utveckling och tillverkning, vilket organisationen menar kan åstadkommas på grund av 

lång erfarenhet och bred kompetens inom bolagets specialisering. Ledningen består av 

VD, platschef, Senior Sales Manager, kvalitetschef, utvecklingschef och ekonomichef. 

(Plast Burk AB hemsida, 2013) 

 

Organisationen menar att de har en enkel juridisk och operationell struktur, med  

utarbetade styr- och internkontrollsystem, vilket de uppger är orsaken till att  

organisationen snabbt kan agera vid ändrade förutsättningar för koncernens marknad 

eller inom andra områden. Koncernledningen samlar in information från dotterbolagen 

genom finansiella och operativa rapporter. De detaljerade ekonomiska analyserna av 

resultatet, med uppföljning mot affärsplaner och prognoser, kompletterar de  

verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bedömning av  

rapporteringens kvalitet. Beslut om övergripande strategi, inriktning, förvärv, större 

investeringar och övergripande finansiella frågor fattas av Plasts styrelse och  

koncernledning medan de operativa besluten fattas på bolagsnivå eller  

affärsområdesnivå. (Plast Burk AB hemsida, 2013) 

 

All operativ verksamhet bedrivs i dotterbolag, där varje dotterbolag ingår i ett av  

koncernens affärsområden, vilka leds av en områdeschef som har löpande kontakter 

med ledningen i de bolag som ingår i affärsområdet.  Dotterbolagets styrelse beslutar 

om bolagets långsiktiga strategier samt övergripande struktur- och organisations-

förändringar. Detta genom att utvärdera den löpande verksamhetens prestationer i form 
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av verksamhets- och resultatutfall, rullande prognoser, analys av nyckeltal samt annan 

väsentlig operationell och finansiell information. (Plast Burk AB hemsida, 2013) 

 

Organisationens kultur kommuniceras till samtliga anställda i form av en samlingsskrift 

med titeln ”Plasts själ” där värdegrunden bygger på att de skall vara affärsmässiga,  

välorganiserade och ansvarstagande. Med dessa egenskaper hänvisar de till  

organisationens grundstenar som är kundfokus, innovativt tänkande, kunskap, socialt 

ansvar, hållbar utveckling, decentralisering samt ordning och reda. Organisationen  

menar att de på grund av kompetens och engagemang, kan bidra till en bättre  

slutprodukt och en långsiktig lönsamhet. Genom en målstyrd delegering av ansvar och 

befogenheter kan goda förutsättningar skapas för att tillgodose kunders krav och  

önskemål. Inom koncernen finns ett tydligt regelverk för delegering av ansvar och  

befogenheter, vilket följer koncernens struktur. Basen för den interna kontrollen  

avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön vilken omfattas av 

organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som kommuniceras, samt den  

kultur som styrelsen och bolagsledningen kommunicerar och verkar inom. (Plast Burk 

AB hemsida, 2013) 

 

Genom ordning och reda, att göra rätt redan från början, kan organisationen fokusera på 

ständiga förbättringar enligt kvalitetspolicyn, med väl utformade kvalitetssystem och 

med prestationer som löpande utvärderades genom mätningar. På hemsidan presenteras 

också åtta värdeskapande faktorer för organisationen. (Plast Burk AB hemsida, 2013) 

 

 
 

Figur 4 – Värdeskapande faktorer (egengjord) 
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4.2 BESÖK PÅ FÖRETAGET 

I entrén möttes vi av platschefen som informerade oss om att vi var tvungna att använda 

skoskydd för att få vistas i lokalen. I receptionen fick vi skriva in oss i en besökspärm 

och tilldelades en besöksbricka. . I receptionen fanns det även en digital  

informationstavla, som informerade de anställda om att vi skulle besöka företaget under 

dagen. 

 

Det första stoppet under vår rundvandring på företaget var två whiteboard-tavlor i  

korridoren ut mot produktionshallen. På dessa presenterades olika nyckeltal indelade i 

olika kategorier, såsom säkerhet, personal, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi. 

 
Figur 5 – Nyckeltal på whiteboard-tavlor (egengjord) 

 

Därefter gick vi vidare till ett rum, med väggarna täckta av whiteboard-tavlor och med 

ett mingelbord i mitten. Detta rum figurerade som mötesrum 15 minuter varje morgon 

klockan 8:30. Whiteboard-tavlorna presenterade varje avdelnings måluppfyllelse per 

dygn och maskin. De måltal som hade uppfyllts markerades med grön magnet och om 

måltalen inte hade uppfyllts noterades det uppnådda resultatet med röda siffror. Dessa 

måltal var grundstenarna för uppbyggnaden av OEE (maskineffektivitet), som  

tillsammans med spill redovisades två A4 ark som illustrerade den ackumulerade  

utfallskurvan per månad för hela produktionen. 

 

Då vi fortsatte vår rundtur genom en korridor med stora fönster in mot  

produktionslokalen så presenterade platschefen och ekonomichefen produktionens olika 

delar, vilket gav oss en förståelse för verksamhetens processer. För att få vistas i  

produktionshallarna fanns det särskilda hygienkrav, detta för att säkra  

produktkvaliteten. I korridoren ute i produktionslokalen noterade vi att reklamerade 

produkter visades upp i lådor med avsikten att de anställda skulle kunna lämna förslag 

på förbättringar. Här fanns även en lista i grönt, gul och rött uppsatt, detta för att  

illustrera vilka föreslagna förändringar som genomförts, skulle genomföras eller vilka 

som hade fått avslag. Emellan verksamhetens två produktionsavdelningar var  

färdigvarulagret beläget. Här fick vi se prov på hur affärssystemet var integrerat i  

verksamheten som ett betydande hjälpmedel. Detta då det endast var i affärsystemet 

som det gick att finna information angående placeringen av de färdiga produkterna. 

 

Slutligen fick vi besöka det centralt belägna Puls-rummet, även det så kallade  

Lean-rummet, där företagets olika projekt- och uppdragsplaner redovisades. Det främsta 

syftet med rummet var att säkerställa att de olika projekten och uppdragen slutfördes. 
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Rummets väggar var även här täckta med whiteboard-tavlor som presenterade  

aktiviteternas målbild, budget, aktivitetsplan och riskanalys. På tavlorna kunde även 

processen följas genom att olika delmoment skrivna på post-it lappar förflyttades genom 

momenten inbox, att göra, pågår och klart. För projekten och uppdragen fanns det  

begränsade personalresurser, som var och en hade sitt namn på magneter i olika färg, 

beroende på om de skulle arbeta heltid (en magnet) eller halvtid (två magneter) med 

projektet eller uppdraget. Detta för att resurserna inte skulle vara inblandade i för många 

aktiviteter samtidigt, samt att resurserna skulle fördelas utefter den aktivitet med högst 

prioritet. 

 

 

4.3 RESULTAT AV INTERVJUER 

Referens hänvisning 

(1) Ekonomichef Plast Burk AB, intervju den 25 april 2013 
(2) Produktionsansvarig Plast Burk AB, intervju den 25 april 2013 

(3) Platschef Plast Burk AB, medverkade vid intervju med ekonomichefen 

(4) Ekonomichef Plast Burk AB, mejl den 6 maj 2013 

 

 

4.3.1 VÄRDESKAPANDE PROCESSER, STYRNING, ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Att Plast Burk AB ingick i en koncern var något som ekonomichefen trodde påverkade 

företaget betydligt mindre än i andra koncerner eftersom dotterbolagen hade kvar sin 

egen bolagsstruktur. Detta upplevde han var lite speciellt, samtidigt som han uttryckte 

att verksamheten var “väldigt lönsam” och han menade även att “... man har egentligen 

inte förlorat något på att välja den vägen.”. I Plastkoncernen så hade de i princip ett 

huvudkontor med fem personer och alla bolag inom koncernen var lokalt styrda. På så 

sätt fick alla företag som koncernen hade förvärvat “... behålla sin gamla struktur med 

sin gamla organisation för att ha den lokala förankringen och för att kunna driva  

företaget lokalt framåt i stället för att det ska sitta en drös med folk långt i från och 

styra och ställa i organisationerna.”. (1). Produktionsansvarig upplevde att de  

påverkades positivt av att ingå i en koncern (2). 

 

“... när vi var ägda av investmentbolag och sådär, blaha blaha skulle 

jag vilja säga, för då var det bara att tjäna pengar, inget annat. Idag 

ser man ju till lönsamheten och investeringarna, så vi har ju gjort  

jätteinvesteringar det sista, och det är ju positivt. Det hade vi aldrig 

gjort med... eller jag skall inte säga aldrig, men inte med dem  

investeringsbolagen som vi var ägda av då i alla fall. Så är det  

någonting så är det klart positivt.”.(2) 

 

Ekonomichefen uppgav att koncernen krävde rapportering av eller beräkningsunderlag 

för följande nyckeltal; EBIT, ROCE, produktivitet, Net Binding Days, spill,  

leveranssäkerhet samt leveranser utan anmärkning (4). 
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Stämning på arbetsplatsen upplevdes som bra och familjär vilket hänvisades bland annat 

till personalomsättningen, då många blev kvar länge inom företaget. Vartannat år  

gjordes också en nöjdhetsundersökning bland de anställda i regi av en fristående part 

som utformade frågorna på ett likartat sätt för att kunna jämföra dem över flera år. Då 

denna fristående part hade analyserat resultaten kom de med rekommendationer och 

kommentarer samt att de jämförde resultaten med andra liknande verksamheter.  

 

“Och vi brukar ha ganska bra utfall även om det i organisationen  

innehåller en massa människor som ska liksom nöta mot varandra, att 

det förekommer konflikter och problem, det gör det alltid.”.(1) 

 

Utifrån olika verksamhetsnivåer i produktionen såsom avdelnings- eller maskinnivå 

byggdes strategier och mål upp, för att sedan bygga upp de gemensamma målen “... för 

annars kommer det [strategi och mål] bara vara en pappersprodukt som man inte kan 

använda aktivt i verksamheten.”. Då vi ställde frågan vad de hade för styrmodeller fick 

vi som svar att maximalt utnyttjande av resurser i form av Lean var en ledstjärna och att 

kalkylen betydde “nästan allt” vilket innebar att kunna utnyttja sina resurser maximalt. 

Ekonomichefen menade att detta var viktigt på grund av omvärldens påverkan samt 

företagets konkurrenssituation. (1) 

 

På frågan vad som ansågs skapa ett värde för företaget svarade ekonomichefen: “Det är 

ju egentligen den effektivitet vi har i produktionsprocessen och kvalitet på produkterna i 

slutändan.”. Företaget använde sig till exempel utav ett antal nyckeltal som bara var till 

för att övervaka effektiviteten i produktionen “eftersom det är så jäkla viktigt”. Främst 

användes då nyckeltalen OEE (maskineffektivitet) och spill, vilka han också benämnde 

som de nyckeltalen som var av störst betydelse för verksamheten, eftersom dessa drev 

de andra nyckeltalen. (1)  

 

“Så extremt mycket är kopplat till just rätt kvalitet och rätt effektivitet 

i produktionen. Och är de det så ligger vi rätt även i vinst och  

avkastning på sysselsatt kapital, för det blir en direkt följd utav det 

helt enkelt.” (1)  

 

Ekonomichefen menade också att det inte fanns någon anledning att fokusera på de  

finansiella nyckeltalen om de inte har koll på effektivitets-, och produktivitetstalen (1). 

Produktionsansvarige ansåg att mätetalen var mycket bra då det hjälpte till att hålla koll 

på balansen, han menade även att (2) 

 

“Man ser ju att det har blivit mer fokus på det, och idag måste man 

nästan ha mätetal för det är en sådan konkurrens och man måste vara 

konkurrenskraftig och då måste du ha koll på vad du gör för något. 

Och det är precis likadant med kvaliteten på våra produkter...”. (2)   
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Ekonomichefen upplevde att nyckeltalen gav en bra bild av verksamheten och menade 

att jämförelsenivån utgick utifrån hur de själva presterat tidigare och sedan försökte de 

att utifrån denna nivå åstadkomma förbättringar. På så sätt innebar det att företaget 

kunde styra hela verksamheten utifrån OEE. “... alltså vet vi att OEEn är rätt då  

behöver vi knappt titta på vinsten, det säger ju sig självt, att om vi är duktiga på att  

utnyttja maskinen så kommer det att betyda att vi kommer tjäna bra med pengar.”. (1) 

 

”Samma sak är det med förädlingsvärdet, har vi en dålig  

produktivitet, så att vi får stoppa in jättemånga arbetstimmar, för att 

få ut lite omsättning och lite förädlingsvärde, ja men då kommer det 

också gå åt skogen, så är det ju. Vi måst ha en hög produktivitet och 

ett högt maskinutnyttjande. Så kan vi få det och funka utan att kunden 

reklamerar alltihopa, det vill säga att vi har rätt kvalitet, så vet vi att 

resten är `piece of cake´, då är det jättebra i slutändan också.” (1) 

 

Användningen av nyckeltalen OEE och spill bekräftades också av produktionsansvarig 

som i detalj förklarade hur måltalen beräknades för de olika produktionsenheterna och 

sedan summerades till den sammanlagda OEEn, vilket var den del som var av störst 

intresse för företaget. Han menade även att framgångsfaktorerna för avdelningen, men 

även för företaget, var standardiseringen av verktyg och att detta var något som de  

arbetade mycket med. (2)  

 

“... sen håller vi ju på att jobba jättemycket med Lean, 5S, ordning 

och reda - så att man inte behöver springa och leta. Du skall ha koll 

på grejerna, när en maskin går sönder så skall du veta att det finns en 

reservdel på lager. Du skall inte behöva beställa och så tar det två 

dagar innan man får hem det, utan du skall veta att det finns två 

stycken, och när jag tar den näst sista så skall en ny beställas, så att 

det alltid finns hemma.”. (2) 

 

På detta sätt menade produktionsansvarig att de även kunde förkorta stopptiderna på 

maskinerna, vilket annars var något som kunde vara kostsamt (2). 

 

Ekonomichefen uttryckte att både han och platschefen bara arbetade med nyckeltal och 

menade att klart formulerade, men rimliga, mål fungerade som motivation för att se till 

att det ständigt pågick förbättringar. Detta var också något som han upplevde att de  

arbetade efter då de hela tiden tittade på eventuella nya vinklingar för att kunna  

effektivisera verksamheten och för att hitta ytterligare mätetal att använda sig av eller 

“skruva lite grann på” vilket de även hade gjort den senaste tiden. Ytterligare nyckeltal 

hade tillkommit med förhoppning om att de skulle bli ännu bättre på att mäta deras  

utveckling (1). Produktionsansvarig upplevde att nyckeltalen motiverade honom i det 

dagliga arbetet, dels för att det fanns en strävan efter att sänka spill och öka OEE, men 

också för att det innebar mindre arbete att arbeta med produkter av kvalitet. Detta arbete 
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gick på rutin, medan ytterligare moment skulle kunna uppkomma vid problem i  

produkternas kvalitet (2). 

 

Bonussystemet i företaget grundades på bland annat spill, försäljningssiffror som var 

kopplat till OEE samt reklamationer. Produktionsansvarig påpekade att  

bonusutdelningen var något som de anställda blev glada för. Han nämnde också att (2)  

 

“Vi har ju förbättringsgrupper som jobbar i produktion, där alla är 

med och alla tillhör en förbättringsgrupp, där man lämnar förslag. 

Man får en slant för varje förslag som blir genomfört som en  

förbättring men alla förslagen måste igenom tullen först.”. (2)  

 

Detta innebar att de hade tagit fram en blankett där de fyllde i förslag som  

förhoppningsvis kunde bidra till förbättringar och produktionsansvarig påpekade att det, 

under de senaste tre åren, hade varit oerhört många förslag som hade genomförts.  

Grupperna bestod av en blandning utav exempelvis operatörer, kringpersonal och  

försäljare och de hade möten 15-20 minuter var fjortonde dag. (2) 

 

 

4.3.2 MÅL OCH STRATEGI 

Ekonomichefen uttryckte att de hade egna grundstenar som gällde för hela  

Plast-koncernen och hänvisade till hemsidan. Vad det gällde framgångsfaktorer för 

 företaget svarade han efter en lång paus att ”Det jag egentligen borde svara är ju det vi 

har i vår strategiplan.”. Vi ställde då frågan om det var vad han tyckte och fick svaret 

att det i princip var de delarna (enligt strategiplanen) att ha rätt produkt och att tillverka 

den till rätt kostnad. Ekonomichefen menade att det, även på till synes enkla produkter, 

kunde vara en klasskillnad men att priset ändå slutligen var den avgörande faktorn. I 

samband med pris var effektiviteten i “produktionsapparaten” viktig, vilket skulle 

kunna uppnås genom att företaget skulle vara “... så Lean som möjligt i  

tillverkningen.”, och på så sätt nå framgång genom att vara bättre än konkurrenterna på 

att tillverka produkterna effektivt. (1) 

 

Kopplingen mellan strategi och mål gjordes i form av nyckeltal. Först formulerades 

målen, vilket oftast skedde i samband med årsskiftet. Ekonomichefen uttryckte att det 

fanns väldigt många olika mål i olika nivåer som förändrades i takt med att  

verksamheten utvecklades. (1). De använde sig av många nyckeltal men 16  

övergripande (3) i form av både finansiella såsom avkastning på sysselsatt kapital och 

icke finansiella såsom förädlingsvärde per timme (produktivitetsmått). Ekonomichefen 

nämnde också att företagets förädlingsvärde låg bra till i förhållande till andra bolag i 

koncernen, men menade också att olika typer av produkter samt typ av industrisektor 

även kunde ha betydelse för resultatet. (1) 
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De övergripande målen kopplades ihop med olika mål i organisationen hela vägen ned 

till mål i form av prestationsmått på en viss maskin. Bolagens mål kopplades även till 

koncernens mål men ekonomichefen menade att kopplingen“... är ju precis som  

koncernen väldigt decentraliserad...”. Enligt ekonomichefen kom de överens med  

styrelsen i koncernen om vilket mål som skulle gälla för bolaget gentemot den  

bolagsgren som de tillhörde i koncernen. Detta innebar att kopplingen mellan koncernen 

och bolaget blev av mer teoretisk karaktär, som till exempel att de skulle vara  

marknadsledande inom sitt segment. I företaget däremot opererades mål som var mer 

konkreta i enheter som kronor, ören eller procent. (1) 

 

Mål som förmedlades från centralt håll förändrades oftast inte, medan bolagets mål i 

form av till exempel vinst nivå eller avkastning på sysselsatt kapital påverkades av  

bolagets tidigare resultat (1). Produktionsansvarig menade att målen hade höjts på grund 

av tidigare års tillfredsställande resultat. Däremot hade de haft samma typ av nyckeltal, 

vilka endast hade förändrats en aning. Produktionsansvarig påpekade att: (2) 

 

“Det har ju förändrats väldigt mycket sen vi införde Lean för tre år 

sedan. Det förbättrar ju också naturligtvis, fast det är svårt att ta på 

det, att det skall höja OEE eller sänka spill.”. (2) 

 

Produktionsansvarig poängterade också att det inte bara fick bli förändringar av mål och 

strategi utan att det även skulle leda till förbättringar. (2). Strategin utarbetades av led-

ningsgruppen utifrån deras strategiplan som fastställdes varje år. Tidsperspektivet på 

strategin förklarades på följande sätt av ekonomichefen: (1)   

 

“Tre år rullar det på hela tiden och varje år förlängs det då med ett 

år till så att säga. Så att just nu har vi släppt den senaste som ligger 

från 2013-2015 och så ligger nästa då från 2014-2016 och så håller 

det på så på det viset.” (1) 

 

Strategiplanen innehöll målsättningar formulerade i nyckeltal, i ord eller i mål för varje 

avdelning, bland annat i form av ständiga förbättringar eller utveckling av rutiner. 

“Varje avdelning får i princip formulera vad de har tänkt genomföra under året som 

ska bidra till att öka effektiviteten i företaget och i slutändan också resultatet för  

verksamheten.” Första sidan i strategiplanen bestod av en sammanfattning av  

ekonomiska mål ”... alltså alla de här klassiska nyckeltalen egentligen...”, vilket följdes 

av en sektion som talade om vad som var viktigt för att uppnå dessa mål ”... och så går 

det ner till vad ska varje avdelning i så fall göra för att bidra till att de här målen  

uppnås.”. (1) 

 

Generellt sett menade ekonomichefen att “Ska man göra den typen av strategisk  

planering som är kopplad till mål så måste man göra den bak och fram...“ och “... ska 

man överhuvudtaget jobba med strategier och mål så måste man ta och komma ner på 
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lägre nivå där man formulerar delmål även för varje del i organisationen, för att de sen 

skall bygga upp de gemensamma målen…”. (1) 

 

Målen kommunicerades till andra medarbetare i samband med kvartalsmöten,  

avdelningsmöten samt genom personaltidningen. “Och sen så är det naturligtvis ner till 

PoU-samtal där man med varje individ egentligen formulerar den personens mål för 

nästkommande period.” Även detta var något som mättes och presenterades på en utav 

whiteboard-tavlorna. (1). I företaget hade de även förbättringsgrupper där de  

diskuterade strategi och mål men utöver detta tilldelades de anställda informationshäften 

som togs fram i samband med att Lean introducerades. I övrigt upplevde  

produktionsansvarig att det oftare var måltalen än nyckeltalen som diskuterades. (2) 

 

 

4.3.3 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH ANSVARSSTRUKTUR 

Ekonomichefen menade att Plast Burk AB  

 

”… är ett extremt informativt företag ur den synvinkeln att alla i  

organisationen informeras väldigt öppet om i princip allt i från hur 

det går, hur orderläget ser ut … vilka kunder vi har, vilka kunder vi 

har fått, vilka vi har förlorat, för att få någon form av  

tillhörighetskänsla hos dem som jobbar.”. (1) 

 

Ekonomichefen betonade även att de siffror och resultat som framkom vid  

kvartalsmätningarna ”… i princip presenteras ända ned till nettovinst.” för  

medarbetarna. Dock påpekade han att det fanns information i affärssystemet som endast 

ett fåtal inom företaget hade tillgång till. (1) 

 

I kommunikationen till medarbetarna var personaltidningen, som uppdaterades varje 

månad, en kommunikationskanal som företagsledningen, enligt ekonomichefen, kunde 

använda sig av för att sprida informationen om och kring företaget. Han beskrev också 

att personalmöten användes mycket inom organisationen. PoU-samtal var en ytterligare 

kommunikationskanal som företaget kunde använda sig utav. På dessa möten  

diskuterades bland annat medarbetarens mål för nästkommande period. (1).  

 

Produktionsansvarige menade att information om företagets vision, mål och strategi 

spreds via kvartalsmöten som bland annat verkställande direktören, platschefen eller 

utvecklingschefen höll i. Informationen spreds även via informationshäften som var och 

en utav medarbetarna hade blivit tilldelade och produktionsansvarige uttryckte att det 

var “... ju lite upp till var och en att ha läst dem och veta vad de handlar om.”. Han 

trodde dock att de allra flesta i verksamheten kände till det övergripande innehållet i 

visionen, målen och strategin. Produktionsansvarige förklarade också att även om  

företaget arbetade med skift, så deltog alla medarbetare, på ett eller annat sätt. Han  

betonade att alla hade måltavlorna klart för sig men att han inte visste om vision, mål 
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och strategi “... är något hett diskussionsämne, men man är ändå medveten.”. (2).  

Ekonomichefen menade att nyckeltalen inom Plast Burk AB var betydligt mer kända av 

medarbetarna, jämfört med de tidigare arbetsplatserna som han hade arbetat på. Han 

menade även att nyckeltalen var en stor del av det dagliga arbetet, inte bara för  

ledningsgruppen inom företaget, utan även för medarbetarna. (1) 

 

Enligt ekonomichefen på Plast Burk AB var deras affärssystem relativt uppdaterat och 

senast år 2010 bytte företaget till affärssystemet IFS. Han pekade också på att  

affärssystemanvändningen innan dess varit relativt begränsad till ett fåtal personer. 

Många medarbetare inom organisationen använde sig då av egna applikationer som låg 

utanför affärssystemet. Det nya affärssystemet var enligt ekonomichefen betydligt mer 

integrerat i verksamheten än tidigare samtidigt som ”… man har aktiv input från  

medarbetare i produktionen i affärssystemet direkt.”. (1). Produktionsansvarige menade 

att de som i första hand använde sig av affärssystemet, IFS, i sitt dagliga arbete var  

planerings- och marknadsavdelningen, men han påpekade även att hela verksamheten 

använde systemet på ett eller annat sätt. Produktionsansvarige själv använde till  

exempel systemet för att hämta information kring vilka produkter som skulle tillverkas 

och hur maskinerna behövde förberedas inför detta, något som han sedan informerade 

sina medarbetare om. (2). Affärsystemet IFS figurerade som datakälla till  

beräkningsunderlaget utav nyckeltal, dock användes även i vissa fall anpassade  

Access-rapporter som beräkningsunderlag samt att vissa ”… mätetal som exempelvis 

producerade kartonger/maskin loggas manuellt.” (4)  

 

Företaget började introducera Lean i en liten skala år 2010 och då användes två 

whiteboard-tavlor på hjul ute i produktionshallen “... egentligen för att man skulle göra 

en insats direkt, och då började vi med de här gröna och röda pennorna...”. Den  

produktionsansvarige menade att detta tillvägagångsätt underlättade införandet av Lean 

i full skala då alla medarbetare, mer eller mindre, redan hade använt sig av arbetssättet. 

Han påpekade att han hade varit oroad vid införseln av Lean och uttryckte att (2) 

 

“... jag trodde det skulle bli mycket ramaskri, men det funkade faktiskt 

smidigt. Och jag tror att det var tack vare att vi hade haft de här två 

tavlorna först och lärt oss att jobba med förändringar.”. (2) 

 

Produktionsansvarige påpekade att även om whiteboard-tavlorna kunde ge ett  

gammaldags intryck, så var det mycket användbara och gav en tydlig och lättförståelig 

bild av läget i produktionen. Detta då det var lätt att få en uppfattning om vilka områden 

och maskiner som fungerade bättre eller sämre och därmed se vart fokus borde riktas. 

Måluppfyllelsen av måltalen för maskinerna markerades med en grön magnet eller en 

röd siffra på de olika whiteboard-tavlorna. Genom att en grön magnet användes som 

bevis för att målnivån uppfyllts så angavs inte den exakta siffran. Dock ansåg  

produktionsansvarige inte att dessa exakta siffror var väsentliga när måltalet hade  

uppfyllts. Detta på grund av att allt resultat utöver måltalet var bonus. Han poängterade 

istället vikten av att exakta siffror angavs när måltalet inte uppfyllts. Detta bland annat i 



   

- 36 - 

 

planeringssyfte samt för att förlustens storlek skulle förtydligas genom att exempelvis se 

hur stor påverkan var på OEEn. Alla måltalen skrevs i blå färg och händelser som inte 

påverkade OEEn skrevs i svart färg, till exempel när arbete saknade. Produktions-

ansvarige påpekade att “... just att man delar på färgerna, det finns ju så klart också en 

mening med.”. (2) 

 

Den produktionsansvarige menade att, i arbetet kring förbättringar, var hela företaget 

involverat, men att många andra beslut fattades på högre nivåer i organisationen. Han 

uttryckte att“... i förbättringsgrupperna så är alla med … men var på skalan vi är när 

det gäller att leda och arbeta och sådär, det vet jag inte riktigt...”. (2). En viktig faktor 

för att företaget skulle kunna hålla en bra nivå på effektiviteten och kvaliteten, var enligt 

ekonomichefen, att det fanns tydliga ansvarsroller inom företaget, något som han  

uppgav ”… fungerar extremt bra.”. Han påpekade också att Plast Burk AB i sig var 

extremt fritt i förhållande till koncernen, men att denna frihet även återfanns inom  

bolaget, då alla anställda som hade ”… en synpunkt eller har någonting att bidra med 

för att verksamheten skall kunna gå ännu bättre, så finns det inget som hindrar…” dem 

från att föra fram det.(1) 

 

Nyckeltalen kommunicerades även till medarbetarna genom ett bonussystem som enbart 

var uppbyggt på tre stycken nyckeltal. Ekonomichefen betonade i sammanhanget att 

“Man får ju se till att det också är nyckeltal som de känner att de på något sätt kan  

påverka också, annars är det ju meningslöst.”. (1) 

 

 

4.3.4 UTFORMNING OCH EGENSKAPER 

Huvudsyftet med företagets nyckeltal var enligt ekonomichefen att bevaka effektiviteten 

i produktionen, leveranser utan anmärkning, leveranssäkerhet samt kvalitet på  

produkterna (1). Produktionsansvarige ansåg att mätetalen var mycket bra då det hjälpte 

till att hålla koll på balansen inom företaget (2).  

 

De nyckeltal som företaget använde sig utav var en del av strategiplanen, där  

målsättningar bland annat var formulerade just i form av nyckeltal. Dessa målsättningar 

var anpassade till olika nivåer i organisationen, och därmed anpassades även  

nyckeltalen till dessa nivåer. (1)  

 

De måltal, som användes i produktionen och som angav hur många kartonger eller påsar 

som behövde tillverkas per maskin och dygn för att produkterna skulle bli lönsamma, 

beräknades fram genom kalkyler och cykeltid, vilket innebär tiden det tog för en maskin 

att göra en cirkel. Om cykeltiden för varje maskin följdes, så uppfylldes måltalen och 

därmed OEEn. Informationen kring kalkyler och cykeltid återfanns i affärssystemet IFS. 

Faktorer som påverkade beräkningen utav måltalen var antal insatser, skotthastighet, 

tillgänglig produktionstid samt maskinernas effektivitet. Effektivitetsnivån på  

maskinerna berodde på vilka produkter och kördes i maskinerna, samt antal  
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verktygsbyten som de behövde utföra. Vid verktygsbyten och service av maskinerna 

påverkades OEEn negativt. (2) 

 

Avläsning av data som nyckeltalen grundade sig på mättes i många fall skiftvis enligt 

platschefen, han påpekade även att nyckeltal såsom OEE, spill och leveranssäkerhet 

presenterades dygnsvis med reella siffror (3). Ekonomichefen uttryckte även ”Sen så 

kan vi ju inte mäta avkastning eller vinst skiftvis. I de nyckeltalen måste man ju se till 

att få med allt med samma periodisitet och det kan vara svårt. Men att mäta ett skifts 

kvalitet eller effektivitet är inte svårt.” (1). 

 

Måltalen beräknades, enligt produktionsansvarige, av de anställda som arbetade på  

beredningsavdelningen. Han påpekade även att “Sen så är ju all produktions-

personal med i det här [mätningarna] på ett eller annat vis. Operatörerna, dem som tar 

hand om färdigt gods, det är de som tar hand om alla siffror och det är de som räknar”. 

Operatörerna skrev upp sina resultat, i rött eller grönt, på en whiteboard-tavla i  

avdelningsrummen. Därefter sammanställde de produktionsansvariga de olika  

operatörernas skift till ett resultat för hela dygnet, som de presenterade i det  

gemensamma mötesrummet. (2) 

 

 

4.3.5 ”MAN FÅR VAD MAN MÄTER” 

Uttrycket “man får vad man mäter” var främmande för den produktionsansvarige, men 

efter att han hade funderat lite kom han fram till att det kanske stämde, men påpekade 

att “Men inte bara liksom att man mäter, men låt säga om du själv kan vara med och 

påverka det på något vis också...”. Han betonade att det var av yttersta vikt att det 

framgick hur den enskilde individen kunde påverka mätningen, alltså “... inte bara att 

du blir tillsagd att ‘nu skall du mäta spillet här’, och så kan du inte göra någonting åt 

det, då tror jag ju inte på det.”. (2) 

 

Ekonomichefen ansåg att uttryckets innebörd nog stämde och påpekade att  

”… uppmärksammar man det [det som mäts] inte på något sätt, så är det inte heller 

något som man fokuserar på att göra någonting åt. Så att då blir det kanske lite mer så 

att allt rullar på – det är lugnt och skönt så länge det varar.”. (1). Produktionsansvarige 

menade att produktionspersonalen var involverad i mätningarna utav måltalen och han 

beskrev att operatörerna själva fick skriva upp sitt skifts resultat med röd eller grön 

penna på en tavla i avdelningsrummet. I sammanhanget uttryckte han att operatörerna 

“... vill ju hellre skriva med en grön penna än en röd, det känns ju mycket bättre  

givetvis, för då vet man ju med sig att nu har det gått bra.” . (2) 
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4.4 VERKSAMHETSSTYRNING - LEAN PRODUCTION 

Under besöket på Plast Burk AB fann vi att de arbetade mycket utefter Lean, och därför 

var det naturligt att lägga till denna del i samband med det övriga resultatet. I vissa delar 

kopplas detta avsnitt direkt till Plast Burk ABs häfte “Team Burks  

spelsystem” och Liker (2009). 

 

James Womack statsvetare, sammanfattade i sin bok “The Machine that changed the 

world” de grundläggande principerna i Lean Production vilket introducerade  

terminologin Lean Manufacturing. Vi tycker därför att detta är en relevant källa i  

sammanhanget då han framstår som en nyckelperson inom området. Jeffrey K. Liker är 

professor och socialvetare och har forskat inom Lean Production under en lång tid. Vi 

anser att Liker också är en pålitlig källa i ämnet och även mer aktuell ur ett tidsperspek-

tiv.  

 

Lean bygger på ständiga förbättringar och de anställdas engagemang där alla olika  

beståndsdelar formar ett system (Toyota Production System - TPS) som praktiseras  

dagligen i verksamheten. Liker (2009) sammanställde i boken The Toyota Way: Lean 

för världsklass 20 års studier av ämnet, där han identifierade 14 grundprinciper för Lean 

indelade i fyra grupper, vilka presenteras i bilaga 3. (Liker 2009, s. 13-17). I  

forskningsarbetet genomfördes intervjuer med mer än 40 chefer i ledningsgruppen på 

mellanchefsnivå för tillverkning, försäljning, produktutveckling, logistik, reservdelar 

och konstruktion, vilket utfördes på Toyota i Japan och USA (Liker 2009, s. 13-17). 

Likers (2009) grundläggande insikt var att framgångsfaktorerna kunde bero på:   

 

“… att de balanserar de anställdas roll i en organisationskultur som 

förväntar sig och värdesätter ständiga förbättringar, med ett tekniskt 

system som fokuserar på ett starkt värdehöjande flöde.”. (Liker 2009, 

s. 16) 

 

Liker (2009) menade att inom Lean är “processer i världsklass” ett strategiskt vapen där 

det är av stor betydelse att vidta åtgärder och komma till handling. Det strategiska  

vapnet baseras bland annat på verktyg och metoder såsom just-in-time, kaizen (ständiga 

förbättringar), enstycksflöden, jidoka (hög och jämn kvalitet utan kontroller), heijunka 

(jämna ut arbetsbelastningen), kanban (synligt bevis) och 5S (ordning och reda) (Liker 

2009, s. 20, s. 23, s. 57). Dock menade författaren att det inte bara går att fokusera på 

vissa verktyg eller tekniker utan att hänsyn bör tas till att Lean är ett helhetssystem som 

måste genomsyra hela organisationen. Detta med fokus på människokännedom,  

motivation, förmågan att utveckla ledarskap och skapa team, samt en fungerande kultur 

som stödjer arbetet genom att företagsledare engagerar sig i, och investerar i personal 

(Liker 2009, s. 23-25, s. 28-29).  

 

Plast Burk AB nämnde i sitt häfte “Team Burks spelsystem” betydelsen av de flesta 

utav dessa verktyg ur ett organisatoriskt Lean-sammanhang. Det fokuserades mycket på 
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förbättringar till exempel genom att synliggöra mål, problem, idéer och förslag samt att 

skapa ordning genom ett standardiserat arbetssätt.  De poängterade också vikten av  

engagemang och laganda genom att hjälpas åt och lära av varandra, för att kunna  

erbjuda kunderna bra produkter, och då benämndes också kvalitet som en viktig del.  

 

Womack,  Jones och Roos (2007) identifierade Lean som en process i fem steg: 

 

 
Figur 6 – Lean i fem processer (egengjord, med inspiration från Womack, Jones & Roos 2007, s. 75- 

227) 

 

I övrigt beskrev Liker (2009) Lean som något som kan tillämpas på vilken organisation 

som helst men att en förståelse för Toyotas framgångar nödvändigtvis inte behövde  

innebära att ett företag med en annan kultur eller andra förutsättningar skulle kunna nå 

samma resultat. Däremot skulle det kunna ge inspiration genom att visa vikten av  

ledarskapet och de värderingar som präglar organisationen. (Liker 2009, s. 17, s. 24) 

 

I artikeln “Finding a probabilistic approach to analyse lean manufacturing” menade  

Hosseini, Aliheidari och Khademi (2012) att Lean var tidskrävande och kostsamt att 

implementera i organisationer. Därför påpekade de också att den potentiella framgången 

av att genomföra Lean måste mätas innan arbetet påbörjas.  Författarna menade då att 

detta kunde åstadkommas genom att bestämma sig för vilken nivå av Lean som var  

genomförbart i organisationen. Något som skulle innebära att olika beslut  

effektiviserades genom förmågan att analysera olika scenarier och strategier. Hosseini, 

Aliheidari och Khademi (2012) föreslog i artikeln en modell som skulle användas för att 

göra beräkningarna på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad, men menade 

att det fanns vissa begränsningar som skulle behöva studeras ytterligare. 

 

 

4.5 RESULTATMÄTNING – MAN FÅR VAD MAN MÄTER 

För att få ett bredare perspektiv på uttrycket ”man får vad man mäter” valde vi även att 

lägga till ett Lean-perspektiv av Emiliani (2000) som är professor i Management  

Technology på Center for Lean Business Management. Emiliani (2000) hänvisade till 

nyckelpersoner inom Lean såsom Womack, Liker samt Ohno som var skapare av 

Toyota Production System. 

 

Emiliani (2000) menade att ledningen ofta använder fina ord som ger intryck, när de 

kommunicerar med intressenter, men frågan som författaren ställde var om de förstår 

sin egen retorik. I allmänhet är svaret nej, vilket framgår av att ledande befattnings-

havare generellt sett har svårt att förstå helheten av de förändringar som de försöker 
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genomföra (Mikami 1982, se Emiliani 2000). Ofta uttrycker ledningen att ”man får vad 

man mäter” vilket innebär att trycka ner ansvar till lägre nivåer i organisationen och 

skapa en mer aktiv mätning i företag, med syftet att uppnå sina mål. Emiliani (2000) 

menade att detta ses som en självklarhet och accepteras utan några formella bevis.  

Författarens syfte med uppsatsen var att, med hjälp av matematisk logik, komma fram 

till om det låg någon sanning i detta påstående. 

 

I resultatet av undersökningen kom Emiliani (2000) fram till att det fanns förhållanden i 

verksamheten där mätningar och dess förvaltning inte upplevdes harmonisera.  

Antagandet i ”man får vad man mäter” är att mätningar hanteras effektivt, det vill säga 

att den förväntade effekten uppnås, vilket ofta inte är fallet. Ett exempel på detta kan 

vara då marknaden förändras och får som följd att budget inte kan hållas. Detta kan  

innebära att tvivelaktiga beteenden vad det gäller mätningar kan inträffa genom att  

individer försöker påvisa en mer gynnsam utgång än vad verkligheten är. System som 

starkt belönar innovation kan ske på bekostnad av operativa resultat, till exempel genom 

att individer drivs mot ett enda specifikt mål och i stället tappar kundfokus.  

Tillverkande företag eftersträvar ofta kostnadseffektivitet, bland annat genom  

standardisering. Emiliani (2000) menade att mätningar som balanseras av både  

innovation och standardisering starkt bidrar till konkurrensfördelar. 

 

Enligt Emiliani (2000) visade sig påståendet ”man får vad man mäter” vara falskt och 

därför menade författaren att en försiktighet måste iakttas för att klargöra dess innebörd 

och räckvidd, samt för att säkerställa en korrekt tillämpning som resulterar i ett värde 

för slutkunden (Ohno 1988, Womack & Jones 1996 se Emiliani 2000). Om innebörden 

utav ledningens uttalanden inte är tydliga kan inte anpassningen mellan interna och  

externa intressenter uppnås. Då funktionsspecifika mätningar kommer i konflikt inom 

eller mellan olika aktörer utvärderas dessa sällan. Motstridiga mätningar skapar också 

förutsättningar som stödjer negativa individuella eller organisatoriska beteenden som 

kan resultera i ett försvagande fokus inåt och minskad produktivitet. (Emiliani 1998 se 

Emiliani 2000) 
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4.6 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN 

Plast Burk AB ingick i en koncern men hade kvar sin egen bolagsstruktur, detta för att 

kunna styra företaget lokalt. Inom företaget fanns det även mycket tydliga ansvarsroller. 

Företagets ledstjärna för styrningen var enligt informanterna Lean, vilket även kunde 

hänföras till de värdeskapande faktorerna och framgångsfaktorerna; effektivitet i pro-

duktionsprocessen samt kvalitet på produkterna. Strategiplanen i företaget utgjordes av 

mål som bland annat var formulerade i både finansiella och icke-finansiella nyckeltal 

som bröts ner till individ- och maskinnivå.  

 

De övergripande målen i företaget förändrades i takt med verksamhetens utveckling och 

därefter utvärderades nyckeltalen för att nå ständiga förbättringar. De nyckeltal som 

dagligen presenterades i verksamheten var uppdelade i fem olika kategorier, där de vik-

tigaste nyckeltalen i den löpande verksamheten var spill, som kunde hänföras till kvali-

tet och produktivitet, samt OEE - maskineffektivitet. I den löpande verksamheten var 

medarbetarna, enligt informanterna, mycket delaktiga i arbetet och mätningarna kring 

dessa nyckeltal, där till exempel OEE var uppbyggt av måltal för varje maskin. Dessa 

måltal presenterades på stora whiteboard-tavlor, där det uppnådda resultatet markerades 

med grön och röd penna beroende på om det var ett positivt eller negativt utfall. Infor-

manterna uppgav även att OEE drev de övriga nyckeltalen, vilket innebar att de i stort 

sett kunde styra hela verksamheten utefter detta nyckeltal.  

 

Informanterna menade också att nyckeltalen motiverade dem i arbetet. Bonussystemet 

som fanns inom företaget grundade sig på spill, försäljningssiffror och reklamationer, 

vilka kunde hänföras till nyckeltalen. Företaget var mycket informativt och använde sig 

av flertalet kommunikationskanaler för att förmedla information till medarbetarna, 

bland annat genom whiteboard-tavlor, affärssystem, informationshäften och personal-

tidning.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING 
 

I analys och tolkningskapitlet, som utgår från vår analysmodell, jämförs resultatet i från empi-

rin med den presenterade teorin utifrån en induktiv analysmetod. 

 

 

5.1 VÄRDESKAPANDE PROCESSER, STYRNING, ORGANISATIONS-

STRUKTUR 

Vi kan konstatera att grundstenarna och de värdeskapande faktorerna som presenteras 

på Plasts hemsida är övergripande för hela koncernen. Med tanke på att ekonomichefen 

hänvisade dit, är dessa kanske inget som präglar företaget i den dagliga verksamheten 

utan det är möjligt att de har omformulerats till mer verksamhetsnära grundstenar  

utifrån Lean. Dock kan vi se att vissa av de värdeskapande faktorerna och grundstenarna 

genomsyrar även Plast Burk AB.  

 

På Plasts-koncernens hemsida presenteras organisationens struktur där det framkommer 

att koncernen ansvarar för den övergripande strategin och det kortsiktiga finansiella 

perspektivet, medan dotterbolagets (Plast Burks AB) styrelse beslutar om de långsiktiga 

strategierna. Genom att utvärdera den löpande verksamhetens prestationer i form av 

mätetal som sedan rapporteras till koncernen kan bolagets operativa verksamhet bygga 

upp mål från avdelnings-, eller maskinnivå som sedan sammankopplas med de  

övergripande målen för koncernen. Denna organisationsstruktur är något som enligt 

informanterna tycks vara till fördel för Plast Burk AB då de har en koncern att stötta sig 

emot och som ser till lönsamheten i form av investeringar. Samtidigt låter koncernen 

dotterbolagen ha kvar sin bolagstruktur, vilket gör att de kan påverka sina processer och 

engagera de anställda på ett sätt som gör dem effektivare. Detta på grund av att de själva 

har mer inblick i processerna. Om de i stället hade varit mer styrda av koncernen hade 

det kunnat vara ett problem. Detta eftersom alla dotterbolagen har olika förutsättningar 

och geografiska placeringar vilket innebär att det är svårt att generalisera och  

åstadkomma samma effektivitet genom en central styrning, som inte tar hänsyn till det 

enskilda dotterbolagets förutsättningar.  

 

Enligt Plast-koncernens hemsida så använder de sig av utarbetade styr och  

internkontrollsystem, något som även Neely m.fl. (1997) menar bör vara en del av  

resultatmätningssystemet i organisationen. På hemsidan menar Plast också att de, på 

grund av sin struktur, snabbt kan agera vid förändringar och ändrade förutsättningar för 

marknaden. Utifrån detta sammanhang menar Beatham m.fl. (2004) att det är viktigt att 

skapa relevanta nyckeltal för en hållbar framgång. Vi upplever att Plast Burk ABs  

synsätt och användning av nyckeltal lever upp till dessa förväntningar. På grund av att 

ständiga förbättringar verkar vara något som eftersträvas i den dagliga verksamheten 

kan problem upptäckas i ett tidigt stadie och justeras innan det har fått allt för stora  

konsekvenser för organisationen.  
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Enligt hemsidan kan vi avläsa att koncernen följer upp ekonomiska analyser av  

resultatet mot affärsplaner och att det skapar en övergripande bedömning.  

Informanterna uppger även att koncernen kräver in underlag för både finansiella och 

icke-finansiella nyckeltal, något som Chung, Gibbons och Schoch (2008) menar är av 

stor vikt vid bedömning av dotterbolagets prestation. Informanterna upplever att om de 

arbetar efter de icke-finansiella nyckeltalen så leder det indirekt till en lönsamhet för 

organisationen. Följande noteringar kan verifieras av de Waal (2002) som presenterar 

information om att lägre nivåer skall fokusera på det operativa resultatet, samt att den 

övergripande strategiska planen skall överföras till realistiska handlingsplaner.  

Överföringen åstadkoms lättast om det råder balans mellan de icke-finansiella och de 

finansiella nyckeltalen. Av den information som vi har fått från vårt besök kan vi se att 

de arbetar mycket med ständiga förbättringar. Under vår rundvandring kunde vi  

konstatera att det finns tydliga handlingsplaner som kommuniceras inom företaget, vilka 

de arbetar efter samt följer upp. 

 

Att Plast Burk AB gör nöjdhetsundersökningar bland de anställda visar att det är av  

intresse för företaget att de anställda trivs på arbetsplatsen. Detta kan i sin tur kopplas 

samman med hemsidans uttalanden om att de anställdas kompetens och kunskap är av 

stor vikt för företaget. Att de anställda stannar kvar länge i företaget skulle kunna bidra 

till en effektivare verksamhet genom att de utvecklar sina kunskaper inom företaget. de 

Waal (2002) uttryckte just detta, att det är viktigt att tänka på att värde även består av 

immateriella tillgångar såsom humankapital. 
 

Lean är en ledstjärna i företaget där det innebär att utnyttja resurser maximalt vilket 

även förklaras av Liker (2009). Lean är inget som nämns på koncernens hemsida, men 

vi kan se att många utav de uttryck som förekommer inom Lean även uttrycks i “Team 

Burks spelsystem” som är ett häfte som ges ut till de anställda som en vägledning för 

deras företagskultur i form av förhållningssätt och principer. Liker (2009) presenterade 

fem olika åtgärder för förbättringar och långsiktig framgång med stöd av Lean.  

 

Den första var att eliminera slöseri (muda) med tid och resurser vilket också är  

ledstjärnan inom Lean. Detta betonas även av Plast Burk AB som en viktig punkt. Nästa 

åtgärd som presenterades av Liker (2009) var att bygga in kvalitet i arbetsplatssystemen, 

något som Plast Burk AB har tydliga regler om. Den tredje åtgärden som författaren 

presenterade var att hitta billiga men pålitliga alternativ till kostsam ny teknologi vilket 

Plast Burk AB också menar att de tar hänsyn till i form av effektivisering i  

produktionen. Som en fjärde åtgärd menade författaren att det är viktigt att också arbeta 

för att fullända affärsprocesserna och även detta är något som Plast Burk AB fokuserar 

på i form av att korta ledtider, hålla tidsplaner samt att skapa tydliga flöden. Slutligen 

presenterade Liker (2009) en åtgärd som går ut på att bygga upp en lärande kultur för 

ständiga förbättringar vilket är syftet med Plast Burk ABs häfte, att ge en vägledning 

om dess företagskultur och vilka förhållningssätt och principer som är gällande i  

företaget (Liker 2009, s. 33) (Team Burks spelsystem, 2013). Utifrån vår rundvandring 
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kunde vi konstatera att det även i praktiken finns ett fokus på ständiga förbättringar och 

måluppfyllelse. Dessutom nämner informanterna att de arbetar mycket med  

förbättringar genom olika förbättringsgrupper för att synliggöra idéer. I det teoretiska 

avsnittet beskrev bland annat Beatham m.fl. (2004)  vikten av att använda sig av ett  

begränsat antal nyckeltal och att uttrycka dem i en orsak- verkan – kedja, detta är också 

en del av Lean-kulturen. Plast Burk AB fokuserar på främst två nyckeltal i form av spill 

och OEE, vilka vi upplever genomsyra hela verksamheten då dessa verkar vara något 

som de anställda känner till och arbetar efter.  

 

Våra informanter uttrycker att det som skapar ett värde för företaget är effektiviteten i 

produktionsprocessen samt kvaliteten i produkterna. Detta överensstämmer med de 

Waals (2002) uttalande att, om företaget studerar de icke-finansiella indikatorerna, kan 

utvecklingsprocessen belysa vad som skapar ett värde för företaget. Dessutom bör  

mätetalen stödja beslut och processer inom företaget enligt Carlucci (2010). I Plast Burk 

AB är de två viktigaste nyckeltalen OEE och spill som är kopplade till effektivitet och  

produktivitet, vilka är faktorer som skapar ett värde för företaget. Informanterna menar 

också att i stort sett hela verksamheten kan styras efter OEE som på produktionsnivå 

bland annat byggs upp utav olika måltal för maskinerna. Standardiseringen av  

maskinerna var också något som uttrycktes som en framgångsfaktor vilket även detta är 

en effektivisering i processerna. Informanterna nämnde i sammanhanget även andra 

delar inom Lean. Enligt Emiliani (2000) är det viktigt att det råder balans mellan  

standardisering och innovation för att mätningarna skall bidra till konkurrensfördelar. I 

häftet ”Team Burks spelsystem” (2013) menar företaget att de utför uppgifterna på 

samma sätt tills dess att de kommer på ett sätt att göra dem ännu bättre. Detta kan vi 

tolka som att de tar hänsyn till både innovation och standardisering i processerna, vilket 

vi också kan hänvisa till vår presentation av Plast Burk AB där de beskriver att de  

eftersträvar att ligga steget före i utvecklingen.  

 

Liker (2009) menar att Lean bör ses som ett helhetssystem och vi har fått uppfattningen 

av att företaget har lyckats att anamma de flesta av de olika delarna i Lean-processen. 

Detta kan vara en bidragande orsak till den lönsamhet som en av informanterna  

uttrycker. Vi fick också information av en informant att implementeringen av Lean gick 

relativt smidigt. Något som, enligt informanten, kan ha berott på att de i liten skala  

introducerade ett liknande arbetssätt i produktionen innan Lean blev aktuellt. En annan 

bidragande faktor kan dessutom vara att ledningen har varit aktiv i hela processen. 

Bourne m.fl. (2000) tog upp eventuella problem med implementering, vilket innebär att 

ett problem som annars hade kunnat uppkomma är att företaget inte lyckades med att 

implementera Lean fullt ut på grund av ett motstånd i från de anställda. Ett annat  

problem hade kunnat vara att de anställda inte förstår syftet med förändringarna och att 

det därmed inte blir en del utav företagskulturen. Dessa problem har vi inte kunnat  

identifiera hos Plast Burk AB.  

 

Informanterna upplever att nyckeltalen förenklar och motiverar dem i den löpande  

verksamheten och menar att de även, i företaget, studerar nya vinklingar samt nya  
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mätetal med fokus på effektivitet och kvalitet. Vikten av att uppdatera nyckeltalen är 

också något som Bourne m.fl. (2000) poängterade. Det finns också ett bonussystem i 

företaget som är kopplat till främst faktorerna effektivitet och kvalitet vilket också kan 

medverka till motivationen hos de anställda. En risk med bonussystem skulle kunna 

vara att medarbetarna ser till sin egen vinning (Hopwood 1984 se Neely m.fl. 1997). 

Dock får vi intrycket av att nyckeltalen är så pass relevanta för verksamheten att det inte 

uppstår ett problem att bonussystemet är kopplat till dessa. Att implementera en  

tillfredsställande verksamhetsstyrning är enligt de Waal (2002) en gradvis process där 

det är viktigt att förstå syftet med förbättringarna och att sätta dem i relation till tid, 

kostnad, organisationsstruktur samt organisationens förutsättningar. Vi upplever att de 

på Plast Burk AB har ett integrerat system som tar hänsyn till förenklingar där det  

behövs, att syftet för processerna är tydligt definierat samt att företagets lönsamhet  

medför att nyttan överstiger den tid och kostnad som krävs. Som vi ser det är de olika 

delarna i verksamhetsstyrningen sammankopplade till en helhet som fungerar för  

verksamheten. 

 

 

5.2 MÅL OCH STRATEGI 

I strategiplanen som fastställs varje år, utformar företaget många olika typer av mål i 

olika nivåer. En informant menar också att strategiplanen innehåller deras  

framgångsfaktorer i form av rätt produkt till rätt pris. Rätt pris menade informanten 

kunde kopplas samman till effektiviteten i produktionen som i sin tur kunde kopplas 

samman med Lean. Bourne m.fl. (2000) menade att en tydligt utformad strategi är av 

stor betydelse för företagets framgång och att de viktigaste målen för verksamheten bör 

identifieras samt att mätetalen bör utformas utifrån dem. Dock upplever en informant att 

det inte går att se ett direkt samband med förändringarna utav strategin i form av Lean 

och nyckeltalens utfall. Informanten poängterade också att det inte bara får bli  

förändringar utan att det även är viktigt att det skall bli förbättringar.  

 

De övergripande målen från koncernen kopplas samman med mål i organisationen hela 

vägen ned till prestationsmått på en viss maskin eller till individnivå i form av  

utvecklingssamtal. Denna koppling mellan mål, strategi och agerande är något som även 

de Waal (2002) betonar är av stor vikt. Målen byggs sedan upp underifrån, utifrån  

delmål där olika måltal bygger upp nyckeltalen, hela vägen upp till de gemensamma 

målen för Plast Burk AB. Målkopplingen med koncernen är av mer teoretisk och  

övergripande karaktär och dessa mål förändras inte på samma sätt som bolagets mål, 

vilka förändras i takt med företagets utveckling och resultat. Nyckeltalen upplevdes inte 

ha förändrats radikalt under den senaste tidperioden, dock menade en informant att de 

hade uppdaterats. Enligt Bourne m.fl. (2000) bör en uppdatering av de icke-finansiella 

nyckeltalen ske i samband med att de finansiella målen uppdateras för att strategin skall 

implementeras bättre i företaget, något som även Micheli, Mura och Agliati (2011) och 

de Waal (2002) poängterade.  
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Genom målkopplingen i organisationen anser vi att företaget blir mer självständigt i sin 

målformulering och styrning. Något som ger dem möjlighet att sammankoppla olika 

målnivåer med nyckeltal på ett gynnsamt sätt, genom att medarbetarna kan påverka  

mätetalen för sin målnivå. Vi kan se att företaget, precis som de Waal (2002) nämner, 

bryter ned de övergripande målen till allt mer detaljerad information och att varje nivå 

ansvarar för sina mål. Eftersom de övergripande målen inte är lika detaljerade kan detta 

innebära att dessa inte behöver uppdateras lika ofta, vilket kan medföra att inte heller 

nyckeltal på koncernnivå frekvent behöver uppdateras. Av den information som vi har 

fått i från vårt besök kan vi se att de anställda är medvetna om de mål som står dem 

närmast, eftersom måluppfyllelsen är något som skall dokumenteras dagligen för att 

bygga upp de viktigaste nyckeltalen i verksamheten. Detta skulle kunna sammanfattas 

som att de övergripande målen och strategin är en ram där sedan företaget själva bygger 

upp mål utifrån den lägsta nivån, såsom personal- och maskinnivå.  

 

På Plasts hemsida nämner de att det finns ett tydligt regelverk för delegering av ansvar 

och befogenheter. Utifrån våra reflektioner kan vi tolka det som att informanterna har 

störst inblick och kunskap om den nivån som är kopplad till deras arbetsuppgifter, vilket 

kan hänvisas till de Waal (2002) som menar att det skall finnas tydliga ansvarsroller på 

olika nivåer för att högsta ledningen skall kunna frigöra tid för att arbeta med långsiktig 

strategiutveckling. Problem kan enligt de Waal (2002) uppkomma om styrprocessen 

inte är flexibel eller om det brister i kommunikationen eller informationen. Ett problem 

som vi inte kan identifiera i Plast Burk AB, då medarbetarna tycks vara medvetna om 

och fokuserar på sitt ansvarsområde. Enligt våra teoretiska förkunskaper bör ett ansvar 

också följas av en befogenhet vilket naturligt uppkommer inom det område de anställda 

opererar. Ett problem kan enligt de Waal (2002) och Micheli, Mura och Agliati (2011) 

vara att ledningen inte vågar överlämna ansvar till medarbetarna, men utifrån vårt  

tolkningsperspektiv kan vi inte identifiera en sådan problematik i Plast Burk AB. 

 

Mål och strategi kommuniceras till medarbetare i form av möten på olika nivåer, genom 

personaltidningen, informationshäften eller i förbättringsgrupperna. I “Team Burks 

spelsystem” menar de att synliga system gör att de anställda uppmärksammar mål och 

problem i ett tidigt stadie. Eftersom Lean innebär ständiga förbättringar och att varje 

nivå bör ansvara för sina mål (Liker, 2009), innebär detta att de tidigt kan reagera då de 

upptäcker något som tydligt avviker från målen. Micheli, Mura och Agliati (2011)  

påpekade att det finns forskare som menar att en stark kommunikation utav strategin 

genom resultatmätningssystem kan medföra att förmågan till förändring och  

flexibiliteten i organisationen försämras. Vi tolkar det som att Plast Burk AB i  

sammanhanget kommunicerar sin strategi och sina mål starkt genom nyckeltalen, dock 

upplever vi inte problematiken som Micheli, Mura och Agliati (2011) beskriver. Istället 

är de anställda och företagets organisation öppna för förändringar om de leder till  

förbättringar. Diskussionen mellan strategigenomförande och resultatmätning, samt 

anpassningen mellan dem är något som Dossi och Paelli (2008) menade var betydande 

verktyg för kommunikationen, något som Plast Burk AB tar hänsyn till. 
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5.3 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH ANSVARSSTRUKTUR 

Ur ett informations- och kommunikationsperspektiv beskriver Plast Burk AB sig själva 

som ett mycket informativt företag där medarbetarna öppet informeras om företagets 

situation genom olika kommunikationskanaler. Företaget informerade till och med de 

anställda om att vi skulle besöka företaget, vilket presenterades på en digital  

informationstavla i entrén. Alla medarbetare har tillgång till och arbetar med företagets 

affärssystem IFS. Genom ett integrerat affärssystem ökas informationstillgängligheten i 

organisationen, något som de Waal (2002) tog upp, dock menade Bourne m.fl. (2000) 

att affärsystemet kan utgöra ett hinder i organisationen då det inte kan generera  

tillräcklig information. Genom vårt besök på Plast Burk AB kan vi konstatera att deras 

affärssystem var av yttersta vikt för lager- och orderhantering. Dock har vi fått en  

förståelse för att de vid beräkningarna av till exempel måltal för varje maskin använder 

verktyg vid sidan om affärssystemet. Därmed tolkar vi det som att det finns en potentiell 

förbättringsmarginal för integreringen av affärssystemet.  

 

Informationen och kommunikationen kring de befintliga nyckeltalen är enligt företaget 

tillfredställande genom hela företaget, där nyckeltalen och informationen kring dessa 

anpassats till organisationens olika nivåer. Något som bland annat affärssystemet kan 

vara en bidragande faktor till då stora delar utav systemet är tillgängligt för alla  

medarbetare. Detta framhävs även av de Waal (2002) som en förutsättning för att  

företaget skall vara flexibelt och handlingskraftigt.  

 

Kommunikationsverktyget PoU-samtal användes inom företaget för att bland annat  

bestämma den enskilde individens mål. Detta är enligt de Waal (2002) ett verktyg som 

företaget kan använda sig utav för att bryta ner de övergripande operativa nyckeltalen 

(som härstammar från de övergripande målen och strategin), till den enskilde individens 

nivå och därmed decentralisera ansvaret till medarbetarna. Företaget har en målsättning 

om att varje medarbetare skall ges ett PoU-samtal minst en gång om året vilket uppgavs 

vara tidskrävande. Något som de Waal (2002) menade endast bör användas då resultatet 

inte motsvarar den förväntade utvecklingen, då fokus bör riktas mot det som har högst 

prioritet. I och med organisationens decentraliseringsgrad så anser vi att PoU-samtal är 

ett bra verktyg för att stämma av, motivera och informera medarbetarna. Samtidigt är 

tillvägagångssättet mycket tidskrävande för cheferna, vilket kan innebära att högre  

prioriteringar åsidosätts. Detta kan även förstärkas av att chefernas PoU-samtal mäts 

och presenteras på en whiteboard-tavla i korridoren och är därmed synligt för alla  

anställda.  

 

Användningen av företagets informationshäften som nyttjas som en kommunikations-

kanal för att förmedla företagets mål, strategi och kultur till de anställda, medför att  

ansvaret ligger hos varje enskild individ att sätta sig in i materialet. Något som enligt 

produktionsansvarige medför att endast den övergripande informationen från dessa  

häften sprids inom företaget. Istället betonas en kommunikation via whiteboard-tavlor 

samt möten kring dessa som de främsta kommunikationsverktygen inom  
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organisationen. Möten och diskussioner kring mätetalen presenterades även av Dossi 

och Patelli (2008) och Bourne m.fl. (2000) som betydande verktyg för kommunikation-

en inom en koncern, bland annat för att organisationen snabbt skall kunna reagera och 

agera på nyckeltal med avvikande utfall (de Waal 2002). Bourne m.fl. (2000) menade 

även att möten kring mätetalen är en viktig del i användningen av dem.  

 

Det faktum att bonussystemet är uppbyggt på tre centrala nyckeltal, som medarbetarna 

har stor inverkan över, medför även att medarbetarna motiveras att arbeta mot dessa. På 

så sätt kommuniceras nyckeltalen inom företaget på ett sådant sätt att det sporrar  

medarbetarna att förbättra dem (Neely 1998 se Beatham m.fl. 2004). Genom att  

nyckeltalen används som en belöningsgrund i bonussystemet kan organisationen även 

använda denna kommunikationskanal för att framhäva dess prioriteringar, vilka inom 

Plast Burk AB bland annat är effektivitet och kvalitet. 

  

Användningen av grön och röd färg vid kommunikationen via whiteboard-tavlorna  

upplevs inom företaget som mycket positiv, detta då information på ett enkelt, snabbt 

och effektivt sätt, genom nyckeltal och måltal, kommuniceras till medarbetarna.  

Arbetssättet introducerades som en del av företagets Lean-arbete och ger företaget en 

snabb respons på produktionens resultat i förhållande till det förväntade resultatet.  

Arbetssättet medför även att ett tydligt orsak-verkan samband presenteras, samtidigt 

som det driver på lärande, förändringar och förbättringar inom organisationen. Genom 

denna kommunikationsform underlättar nyckeltalen arbetet i den löpande verksamheten. 

Dock kan Plast Burk ABs breda system utav nyckeltal och måltal enligt Carlucci (2010) 

medföra problem om kostnaden överstiger nyttan. Detta då framtagningen,  

bearbetningen och analysen av de framtagna och presenterade talen kräver mycket  

resurser i från organisationen.  

 

Plast Burk AB beskriver att de har en tydlig, decentraliserad och väl fungerande  

ansvarsstruktur, något som är en grundsten för den löpande verksamhetens effektivitet 

och produktivitet. Det är också enligt de Waal (2002) en förutsättning för att  

nyckeltalsanvändningen i en verksamhetsstyrning skall fungera tillfredställande, då det 

tydligt framgår vem som har ansvar för nyckeltalets olika indikatorer.  

 

 

5.4 UTFORMNING OCH EGENSKAPER 

Genom empirin kan vi tolka det som att företagets nyckeltal uppfyller många av ele-

menten i ramverket som Neely m.fl. (1997) presenterar. 

 

De nyckeltal som Plast Burk AB använder sig av har ett klart definierat syfte inom  

organisationen då de används för att styra och kontrollera verksamheten. Enligt Neely 

m.fl. (1997) är ett klart definierat syfte en av byggstenarna för tillfredställande  

nyckeltal. I och med att företaget valt att presentera de olika nyckeltalskategorierna  

säkerhet, personal, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi i korridoren ut till  

produktionshallen tolkar vi detta som att det är dessa kategorier, med tillhörande  
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nyckeltal, som de anser är de viktigaste för den löpande verksamheten. Vi upplever 

också att dessa kategorier ramar in de, enligt oss, viktiga områdena personal, produkter, 

kunder och produktion, något som även ger en bra helhetsbild utav Plast Burk AB.  

Kategorierna innehåller även ett fåtal nyckeltal under varje rubrik, vilket bland annat 

stödjs av Carlucci (2010). Det faktum att produktionschefen bland annat beskriver 

nyckeltalens syfte ur ett konkurrensperspektiv visar på att organisationen ser  

verksamheten ur ett holistiskt perspektiv. Genom vårt besök på Plast Burk AB kan vi 

även se att de kriterier som många utav nyckeltalen bygger på utgår ifrån Lean-kulturen 

i form av exempelvis ständiga förbättringar vilket medför att nyckeltalen lättare kan 

analyseras. Att förbättringar även skall leda till åtgärder för att lösa problem är något 

som Shahin och Mahbod (2007) berör.  

 

Genom att företagets nyckeltal grundas på de olika målnivåerna, finns det ett tydligt 

avseende för vilken enhet mätetalet kan hänföras till. Plast Burk AB kan då, precis som 

Beatham m.fl. (2004) beskriver, hitta mätetal som stödjer beslut och processer.  

Datakällan för rådata är tydligt definierad genom det integrerade affärssystemet IFS. 

Plast Burk ABs nyckeltalsanvändning uppfyller även ramverkets element med tanke på 

nyckeltalens mät- och översynsfrekvens. Detta då många av nyckeltalen presenteras 

dygnsvis och mäts skiftvis, om det kan utföras på ett tillfredställande sätt. Genom  

frekventa mätningar och översyner av nyckeltalen förstärks även nyckeltalens interna 

kontrollfunktion då företagets resultat i den löpande verksamheten presenteras på ett 

effektivt sätt. Därmed kan chefer inom de högre befattningarna kontrollera den löpande 

verksamheten, samtidigt som medarbetarna kan kontrollera sitt arbete, något som Neely 

m.fl. (1997) diskuterade kring.  

 

Under vårt besök på Plast Burk AB fick vi intrycket av att det är operatörerna som har 

ansvar för att mäta måltalen som bygger upp bland annat nyckeltalet OEE. Vi tolkar det 

sedan som att det är platschefen som är ansvarig för att se till att nyckeltalen uppnår 

tillfredsställande nivåer och hur det skall genomföras, samt att produktionsansvarig är 

den som agerar och ser till att mätetalen når dessa nivåer. I och med att Plast Burk AB 

inte ville lämna ut alla detaljerade uppgifter kring deras nyckeltal, så kan vi bland annat 

inte analysera nyckeltalens formel i förhållande till ramverkets element.  

 

Några utav företagets nyckeltal innehar en titel som vid en första anblick ger sken av att 

vara tillfredställande, men med lite eftertanke kan deras självförklarandegrad  

ifrågasättas då till exempel nyckeltalet spill ger en relativt oklar bild över vilka  

indikatorer som egentligen ingår. Självförklarandegraden i nyckeltalet OEE kan också 

ifrågasättas, då det i första hand är en förkortning, samt att förkortningen baseras på 

engelska ord, vilket försvårar förståelsen av nyckeltalets innebörd. Men med tanke på 

att just dessa nyckeltal är mycket centrala och omdiskuterade i företaget är det troligt att 

detta väger upp mot den relativt låga självförklarandegraden i nyckeltalens titel.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån Neely m.fl. (1997) ramverk fastställa att nyckeltalen 

anpassats till det organisatoriska sammanhanget vid utformningen. 
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5.5 ”MAN FÅR VAD MAN MÄTER” 

Informanterna på Plast Burk AB var inte helt bekanta med uttrycket ”man får vad man 

mäter”, men båda informanterna ansåg att dess innebörd till stora delar är berättigad. 

Dock menar de att en viktig förutsättning är att medarbetarna kan kontrollera nyckelta-

lens indikatorer. En annan förutsättning som togs upp är det beteendemässiga perspekti-

vet, då ekonomichefen pekar på att nyckeltal kan belysa delar som annars riskerar att 

falla i glömska, ett påstående som även Catasús m.fl. (2007) ger stöd åt.  

 

Denna beteendemässiga effekt kan även ses som ett bakomliggande antagande till valet 

att använda pennor med olika färger på whiteboard-tavlorna. Informanterna uppger att 

medarbetarna strävar efter att få skriva med en grön penna. I detta sammanhang är det 

även viktigt att företaget tar hänsyn till den tid som krävs i förhållande till en  

beteendemässig vinning. Genom användningen av nyckeltal i verksamhetsstyrningen 

kan företaget också utsättas för en negativ beteendemässig effekt, då medarbetarna inom 

företaget, i strävan efter att uppvisa tillfredställande resultat för nyckeltalen, kan  

åsidosätta andra viktiga faktorer för företagets framgång (Hopwood 1984 se Neely m.fl. 

1997). Vi anser att en annan problematik för företaget kan vara att deras  

tillvägagångssätt är mycket tidskrävande och kräver mer resurser i jämförelse med om 

affärssystemet hade varit helintegrerat i verksamheten. Samtidigt är det ett tydligt  

system som ger en bra överblick över verksamheten, samt att siffrornas innebörd blir 

mer verklighetsförankrade för medarbetarna. Vår tolkning är att, i och med att systemet 

är tydligt och synligt, så kan det ge en snabbare feedback på företagets prestation.  

 

Genom vårt besök på Plast Burk AB konstaterade vi att deras syn på nyckeltals-

användning var att nyckeltalen användes på ett tillfredsställande sätt och att de  

uppnådde det förväntade resultatet utav användningen av nyckeltalen. Vi kunde även se 

att de förde liknande tankegångar som Catasús m.fl. (2007) diskuterade i sin artikel där 

de fann ett signifikant samband mellan faktorerna i uttrycket ”det som mobiliseras blir 

hanterat, särskilt om det blir mätt”.  
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6. SLUTSATS 
 

I slutsatsen presenteras sju aspekter som vi, genom fallstudien har identifierat. Detta följs av en 

reflektion av studiens genomförande samt förslag på fortsatta studier. 

 

 

6.1 SLUTSATS AV FALLSTUDIEN 

Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att organisationsstrukturen är en första viktig 

aspekt som genererar förutsättningar för att företaget skall kunna skapa och använda 

tillfredsställande nyckeltal. Genom att graden av decentraliseringen är hög, både inom 

koncernen och inom företaget, får nyckeltalen större genomslagskraft i företaget. Detta 

genom att de anställda kan påverka nyckeltalen på den organisatoriska nivå som de  

ansvarar för.  

 

 

 

 

Figur 7 – Sju viktiga aspekter (egengjord) 

 

 

En andra viktig aspekt för användandet av nyckeltal är verksamhetsstyrning, detta då vi 

kunde se att nyckeltalen var det huvudsakliga styrmedlet i kombination med Lean.  

Genom att studera nyckeltal ur ett helhetsperspektiv utifrån verksamhetsstyrningen 

uppmärksammas de av både medarbetare och ledning, vilket medför att nyckeltalen blir 

integrerade i och fokuserade på i den löpande verksamheten.  

 

En tredje viktig aspekt för en tillfredsställande användning av nyckeltal är att de bör 

uppdateras vid förändringar i både den yttre och inre miljön. Detta för att nyckeltalen 

skall vara relevanta för företaget och på så sätt ges den legitimitet inom företaget som 

krävs för att de skall vara ett effektivt styrmedel. Därmed är det viktigt att  

nyckeltalsuppsättningen regelbundet ses över och förbättras.  

 

Att mål, strategi och framgångsfaktorer är sammankopplade, samt att nyckeltalen  

utarbetas i från dessa är en fjärde aspekt för tillfredsställande nyckeltal. En annan viktig 

del är att målen utifrån strategin bryts ned i olika organisatoriska nivåer, för att sedan 
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kunna bygga upp måluppfyllelsen underifrån. Detta skapar en holistisk förståelse för 

nyckeltalsanvändningen som kan genomsyra hela verksamheten.  

 

Vi kan även konstatera att kopplingen mellan mål, strategi och kultur bör förmedlas via 

väsentliga kommunikationskanaler. En femte viktig aspekt är därmed att  

kommunikationen anpassas utefter organisationens struktur och arbetssätt samt  

medarbetarnas förståelse och kunskaper. Detta för att nyckeltalen på ett  

tillfredsställande sätt skall implementeras i hela organisationen.  

 

En sjätte aspekt är att det bör finnas en tydlig ansvarsstruktur, som bland annat  

definierar vem inom organisationen som har ansvar för de olika nyckeltalsindikatorerna. 

Något som medför att medarbetarna inom organisationen kan fokusera på rätt saker. 

Nyckeltalen bör också anpassas till organisationens olika nivåer, där nyckeltalens olika 

egenskaper och element bör fördelas över företagets olika ansvarsområden. Detta för att 

användningen av nyckeltalen skall motivera medarbetarna att verka för att förbättra 

nyckeltalens resultat. I detta sammanhang är det viktigt att medarbetarna har möjlighet 

att påverka dem. Något som innebär att medarbetarna bör ha tillgång till den  

information de behöver för att förstå hur deras arbete påverkar nyckeltalens utfall.  

 

En sjunde viktig aspekt är att organisationen bör ha ett orsak-verkan perspektiv på sin 

nyckeltalsanvändning för att den skall vara tillfredsställande. Detta för att nyckeltalens 

syfte tydligt skall framgå, samt att sambandet mellan tid, kostnad och nytta skall kunna 

analyseras. Något som även är av betydelse för att företaget snabbt och effektivt skall 

kunna reagera och agera på nyckeltalens utfall.  

 

Vi anser att Plast Burk AB har tagit hänsyn till dessa aspekter vid skapandet,  

implementeringen och användandet av nyckeltal i företaget. Därmed har de uppnått ett 

holistiskt perspektiv på nyckeltalsanvändnigen, som är tillfredställande för företagets 

verksamhet och leder till lönsamhet. Vi upplever att arbetssättet Lean kan ha varit en 

bidragande faktor till att nyckeltalen har implementerats och används på ett  

tillfredställande sätt i organisationen. 
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6.2 REFLEKTION ÖVER STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Den begränsade tidsramen har påverkat studiens omfattning och djup bland annat då det 

tog mycket tid i anspråk att etablera en kontakt med ett företag. Plast Burk AB är ur vår 

synvinkel mycket insatta i teorin kring nyckeltal något som även har implementerats i 

verksamheten. Dock är en begränsning i vår studie att vi inte har fått möjlighet att stu-

dera nyckeltalsanvändningen ur ett medarbetarperspektiv vilket begränsar våra slutsat-

ser. En annan begränsning i studien var att företaget inte ville lämna ut alla uppgifter 

kring deras nyckeltalsanvändning. 

 

 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Förslag till fortsatta studier kan bland annat vara att studera ledarskapet, vilket skulle 

kunna vara en viktig aspekt i sammanhanget. De olika aspekterna som vi har presenterat 

i vår slutsats skulle även kunna fördjupas ytterligare var och en för sig samt ur ett  

helhetsperspektiv. Ett annat förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att studera 

problemområdet ur ett jämförelseperspektiv mellan olika tillverkningsföretag och andra 

branscher med liknande arbetssätt. 
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I 
 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE  

INLEDNING 

 Namn 

 Antal år inom organisationen 

 Vad har du för uppgift inom organisationen 

 Har du någon utbildning inom detta 

VERKSAMHETSSTYRNING 

 Kan du beskriva organisationen? 

o Struktur  

o Koncernstyrning 

o Stämning  

o Grundstenar 

o Vision 

o Framgångsfaktorer 

o Affärssystem 

o Informationstillgång 

o Kommunikationskanaler 

 

 Kan du beskriva verksamhetsstyrningen? 

o Mål 

 Olika nivåer t.ex. koncern och verksamhet. 

 Långsiktigt/Kortsiktigt 

 Hur kopplas målen samman mellan de olika nivåerna 

 Förändring 

 Kommunikation 

o Strategi 

 Utarbetning  

 Förändring 

 Användning 

 Målkoppling 

o Positiva/Negativa saker med mål och strategi 

o Styrmodeller 

o Styrmedel 

o Värdeskapande för företaget 

o Centraliserat eller decentraliserat 

o Ansvarsroller 

o Handlingsfrihet 

o Utvecklingssamtal 

o Belöningssystem 

o Användning av affärsystem 



   

II 

 

RESULTATMÄTNING - NYCKELTAL 

 Kan du berätta om nyckeltalsanvändningen i företaget? 

o Vilka? 

o Syfte 

o Definierat användningsområde 

o Koppling med mål 

o Koppling med strategi 

o Formel 

o Vart kommer informationen i från och hur 

o Frekvens av mätning och uppföljning 

o Diskussion och kommunikation 

o Bra bild av företaget 

o Användbar information 

o Fördelning finansiella/icke-finansiella 

o Styrperspektiv 

o Motivation och belöningssystem 

o Förbättringar 

o Förändring 

o Sammanhang 

o Fördelar/Nackdelar 

 “Man får vad man mäter” 

 

 

 

 

  



   

III 

 

BILAGA 2 – REKOMMENDATIONER 
Rekommendationer för nyckeltal sammanställda utav Neely m.fl. (1997), som grunda-

des på Neely, Gregory och Platts (1995) litteraturstudier: 

 

1. Nyckeltal bör härledas från strategin  

2. Nyckeltal bör vara lätta att förstå  

3. Nyckeltal bör ge aktuell och korrekt feedback  

4. Nyckeltal bör baseras på kvantiteter som kan påverkas eller kontrolleras, av an-

vändaren ensam eller i samarbete med andra  

5. Nyckeltal bör spegla "business process" - både leverantör och kund skall vara 

delaktiga i definitionen av nyckeltalet 

6. Nyckeltal bör gälla specifika mål  

7. Nyckeltal skall vara relevanta  

8. Nyckeltal bör ingå i en sluten ”management loop”  

9. Nyckeltal bör tydligt definieras  

10. Nyckeltal bör ha visuella effekter 

11. Nyckeltal bör inriktas på förbättring  

12. Nyckeltal bör vara konsekventa (genom att de bibehåller sin betydelse med ti-

den) 

13. Nyckeltal bör ge snabb feedback  

14. Nyckeltal bör ha ett uttryckligt syfte  

15. Nyckeltal bör baseras på en tydligt definierad formel och datakälla  

16. Nyckeltal bör baseras på kvoter framför absoluta tal  

17. Nyckeltal bör använda uppgifter som automatiskt samlas in som en del av en 

process om det är möjligt  

18. Nyckeltal skall redovisas på ett enkelt och enhetligt format  

19. Nyckeltal bör baseras på trender snarare än ögonblicksbilder  

20. Nyckeltal bör ge information  

21. Nyckeltal bör vara precisa - mäta exakt det som skall mätas 

22. Nyckeltal bör vara objektiva - inte är baserad på åsikter 

 

 

 

 

  



   

IV 

 

BILAGA 3 – 14 PRINCIPER FÖR LEAN 

PRODUCTION 
De 14 principerna för Lean Production som identifierades av Liker (2009) var: 

 

Grupp 1- Långsiktigt tänkande 

1. Balansera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad 

av kortsiktiga ekonomiska mål. 

 

Grupp 2- Rätt process ger rätt resultat 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 

5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten 

blir rätt från början. 

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och de anställdas 

delaktighet. 

7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder de anställda och processerna. 

 

Grupp 3- Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspart-

ners 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra. 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem att bli bättre. 

 

Grupp 4- Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organi-

sationen 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen)  

(Liker 2009, s. 61-65) 

 

 

 

 



V 
 

BILAGA 4 - KRITERIER & MODELLER 
 

Olika utgångspunkter för kriterier: 
 

SMART 

 Specifika  

 Mätbara  

 Uppnåeliga  

 Realistiska  

 Tidskänsliga 

 

FASB 

 Relevanta  

 Tillförlitliga  

 Jämförbara  

 Konsekventa  

 Begripliga  

 

EFQM Excellence Model 

 Processer bör sättas i förhållande till  

o Ledarskap  

o Policy  

o Strategi 

o Människor 

o Partnerskap  

o Resurser 
 

 

 

 

Modeller 
 AHP-modellen 

 ANP-modellen 
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