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Förord 
 
Vi vill tacka Anna Leimalm på Derome Timber som gjorde det möjligt för oss att genomföra 
vår studie. Vi vill även tacka alla medarbetarna på Deromes anläggningar Kinnaredssågen och 
Derome Såg som ställt upp. 
 
Vi vill även tacka de opponenter som under uppsatsarbetets gång gett oss många värdefulla 
synpunkter och även för de konstruktiva förslag de gett oss på vägen. 
 
Dessutom vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lars-Göran Persson som lotsat oss 
igenom hela processen. Det har varit en intressant och lärorik upplevelse som gett oss nya 
erfarenheter. 
 
Till sist vill vi tacka alla som har haft överseende med och som uppmuntrat oss under arbetets 
gång. Ett speciellt varmt tack till våra familjer som har ställt upp och stöttat oss.  
 
 
 
Halmstad, november 2006 
 
 
 
Åsa-Karin Hartwall    Charlotte Ruther 

 

 

 
 



    

Sammanfattning 
 
Nyckeltal har blivit ett viktigt medel för att bli ett framgångsrikt företag idag. Styrningen är 
att medvetet styra mot utsatta mål som stöder företagets strategi. Fokus har alltid legat på de 
finansiella nyckeltalen, men idag är de icke-finansiella väl så viktiga. I en framgångsrik 
verksamhet finns det ett stort fokus på nyckeltal som stödjer kundrelationen, interna 
processer, utveckling och HR. Syftet med denna uppsats är att ge svar på 
problemformuleringen; Vilka nyckeltal är lämpliga i en produktionsorganisation för att på 
bästa sätt stödja företagets strategi? En kvalitativ metod har använts som ger möjlighet till 
personliga intervjuer.  
 
I referensramen behandlas litteratur och vetenskapliga artiklar som vi funnit intressanta för 
vår studie. Vi har studerat två företag som tillhör samma koncern. I uppsatsen har vi belyst 
vikten av att kommunicera företagets strategi och mål ut i organisationen. Detta ligger till 
grund för att formulera nyckeltal som kan kommuniceras ut i organisationen och där 
nyckeltalen kan brytas ner till grupp- eller individnivå i organisationen.  
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1 Inledning 
 
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studien, vår problemställning samt vårt syfte med 
uppsatsen. 
 
 
 
Lord Kelvin lär ha sagt”When you can measure what you are speaking about and express it in 
numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot 
express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind”, Einstein har 
sagt ” Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be 
counted” detta skriver Paul Niven i sin bok; Balance scorecard Step-by-Step s.4. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Vi lever i en tid av ständiga förändringar där resurserna och marginalerna har blivit mindre. 
Det i sin tur innebär att det blir särskilt viktigt att alla gör rätt saker på rätt sätt i rätt tid. Det 
ställs högre krav på att arbeta effektivare och att arbeta med det som kan generera intäkter och 
minska kostnader. Det viktigaste målet för ett vinstdrivande industriföretag är idag att skapa 
lönsamhet genom en effektiv produktförädling (Olhager, 1999). 
 
Det är alltså en viktig framgångsfaktor att sätta tydliga mål för företaget. Men, för att nå 
målen krävs en bra strategi. För att nå framgång i branscher med relativt långa produktlivs-
cykler behöver företagen satsa på att förbättra produktionsprocesser och produktkompetens. 
(Kaplan & Norton, 1999) 
 
Strategi betyder – konsten att utnyttja slag för att vinna krig. Strategi är starkt kopplat till 
målen, och utformas så att målen ska kunna uppnås. Ett tillverkande företag måste ha en 
strategisk syn på produktionen för att vara konkurrenskraftigt. I dagens produktion finns det 
en stark koppling till kunder och leverantörer. (Samuelsson, 2004)  
 
Watson (2001) skriver om hur viktigt det är att ta marknadsandelar, när de teknologiska 
faktorerna både möjliggör och tvingar företagen att se framåt i en hårdnande konkurrens. 
Eftersom företag inte kan drivas utan personal måste denna vara effektiv och motiverad. Det 
är viktigt att alla i organisationen vet vad företagets strategi, visioner och mål är för att kunna 
utföra sina arbeten i enlighet med detta. (Watson, 2001) 
 
Men en strategi är många gånger ett för trubbigt verktyg för att styra verksamheten. Det är 
bättre att istället ta fram nyckeltal som stödjer strategin. Att styra med hjälp av nyckeltal är 
idag vanligt förekommande inom ekonomistyrningen i de flesta verksamheter (Ax, Johansson 
& Kullvén, 2002). 
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Det amerikanska företaget General Electric har utvecklat ett nyckeltalssystem ”Key result 
areas” bestående av; lönsamhet, produktivitet, marknadsposition, produktledarskap, 
personalutveckling, anställdas attityder, samhällsansvar samt balans på kort - lång sikt 
(Bergstrand & Olve, 2002).  Nyckeltalen ska utgöra en alarmfunktion när något är fel. Även 
branschjämförelser kan uppmärksamma förhållanden som bör rättas till. (Bergstrand & Olve, 
2002). Någon har påstått att endast använda finansiella nyckeltal att styra med är som att köra 
bil och endast titta i backspegeln.  
 
Företagsmiljön har förändrats och för att vara ett framgångsrikt företag idag är det viktigt att 
ha olika prestationsmått som fångar upp viktiga konkurrensmedel. Exempel på konkurrens-
medel är kundorientering, nöjda produktionsmedarbetare, snabba leveranser, hög kvalitet, god 
service mm. (Ax et al. 2002) 
 
I Målet av Goldratt (2004) betonas vikten av att hitta organisationens produktionstakt. Det 
krävs mycket kartläggning av företagets processer för att hitta takten (trumslagaren). 
Produktionstakten görs synlig för organisationen genom att ta fram och kommunicera 
lämpliga nyckeltal. Med dessa skapas också en förståelse för produktionstakten och hur den 
kan förbättras. 
 
Det är alltså viktigt att ta fram konkreta, tydliga, påverkbara och enkla nyckeltal som stödjer 
strategin. (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2002) 
 
Catasús et al. (2002) beskriver nyckeltal på följande sätt; 
� Att det berättar en historia. 
� Utgör en reduktion eller konstruktion av verkligheten. 
� Skall fungera som en förankringspunkt att spinna en historia kring. 
 
Catasús et al. (2002) menar att medarbetarna är den avgörande resursen för en framgångsrik 
verksamhet. Styrning är ett medvetet sätt att ta sig fram till utstakade mål och att inte förlita 
sig på slumpen genom att göra framgångsfaktorerna synliga på enkla sätt, d v s genom att 
använda nyckeltal. 
 
Det som är absolut viktigast med att använda sig av mått är att få en fullständig förståelse för 
organisationens mål och strategi tvärs igenom hela organisationen. Genom att mäta 
processernas prestationer möjliggör man för medarbetarna att förutse och förhindra problem. 
(Karlöf, 1997) 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Mot bakgrund av problemdiskussionen formuleras problemställningen enligt följande:  
 
Vilka nyckeltal är lämpliga i en produktionsorganisation för att på bästa sätt stödja 
företagets strategi? 
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1.3 Syfte 
 
Vi vill undersöka vilka nyckeltal som stödjer produktionsorganisationens strategi och mål. 
Syftet är att ge förslag på nyckeltal som kan hjälpa produktionsorganisationen att beskriva för 
medarbetare hur målen skall nås. 
 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av problembakgrund, problemformulering och syfte. I 
andra kapitlet redovisas de metoder som används. Därefter beskrivs den teoretiska 
referensramen som ligger till grund för empirin. I fjärde kapitlet återfinns den empiriska 
studien och i femte kapitlet redovisas analysen. Uppsatsen avslutas med slutdiskussionen i 
kapitel sex. 
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångssättet i studien. Vi beskriver den metod 
som valts och varför. Vi kommer även att redogöra för hur datainsamlingen gått till. 
 
 
 

2.1 Metodval 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa undersökningsmetoden då den passar bäst till 
vårt syfte med denna uppsats. Även valet av problemansats stödjer vårt val av metod. 
Bakgrunden till att vi valt denna metod är att vi inte vill binda oss till ett frågeformulär utan 
strävar efter att få en dialog med personerna i företaget och en flexibilitet i insamlandet av 
data till empirin. Metodvalet ger oss möjlighet till att gå djupare och få en bättre 
detaljförståelse av frågeställningen. Det ger oss även möjlighet att, om så behövs, ställa 
kompletterande frågor. Metoden ger oss också information om hur de anställda tolkar och 
förstår en given situation samt hjälper till att skapa klarhet i ett oklart ämne. (Jacobsen, 2002) 
 
Inom den kvalitativa metoden har vi använt oss av det kvalitativa perspektivet, där intresset 
riktar sig mot individen (Backman, 1998). Med det kvalitativa perspektivet tas stor hänsyn till 
hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet och sätter den i 
relation till sina tidigare referenser (Backman, 1998). Den kvalitativa ansatsen är induktiv 
(Backman, 1998). Den är mer öppen för ny information och kan verka som den står närmare 
verkligheten (Jacobsen, 2002). 
 
Vår avsikt är att med hjälp av teoretiska studier och av individuella öppna intervjuer med 
anställd personal ta fram relevanta och påverkbara nyckeltal som kan fungera i en 
produktionsorganisation och hjälpa företagsledningen att styra verksamheten i linje med 
strategin och mot målen. 
 
 

2.2 Alternativ metod 
 
Ett alternativ till vald metod är att använda sig av den kvantitativa metoden. Risken med 
denna metod är att undersökningen blir ytlig. Metoden lämpar sig främst för undersökning av 
flera enheter eller då man genomför ett stort antal intervjuer. Det är även svårt eller till och 
med omöjligt att få fram individuella variationer i en kvantitativ undersökning. Den ger 
endast svar på det man frågar om och därmed finns inga möjligheter till att förklara eller 
vidareutveckla frågorna. Vår uppsats bygger därför inte på den kvantitativa metoden då vi har 
valt att se problemställningen som klar. Att använda en kvantitativ ansats minskar även 
möjligheten att återkomma om något verkar oklart. Kvantitativa metoden är oftast deduktiv då 
den bygger på en kategorisering innan informationen samlas in, med fasta frågor och givna 
svarsalternativ. (Jacobsen, 2002)   
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2.3 Litteratur 
 
Som sekundär data har vi använt oss av litteratur, internet och vetenskapliga artiklar som kan 
vara relevanta för vår studie. Vid sökning av litteratur har vi använt oss av högskolans 
databaser Hulda och Libris. Vi har också använt oss av kurslitteratur från våra studier i 
företagsekonomi, framför allt från verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. Även 
sökmotorer på internet som t ex Google har använts. Vid sökning på internet har nyckelorden 
varit beyond budgeting, nyckeltal, styrkort, strategi och styrning. I vår strävan efter att finna 
relevant och giltig litteratur har målet varit att hitta så ny litteratur som möjligt. Även 
källhänvisningarna i uppsatser, litteratur och vetenskapliga artiklar har använts för att finna 
relevant litteratur.  
 
Då sekundär data oftast har samlats in för ett annat ändamål måste man vara kritisk vid 
urvalet av källor. Det är viktigt att ifrågasätta var uppgifterna kommer ifrån, vem som har 
samlat in dem och för vilket ändamål. (Jacobsen, 2002) 
 
 

2.4 Empirisk studie 
 
Vi har valt att använda oss av en empirisk studie där utsagorna i princip är möjliga att testa 
och de bygger på kontakt med verkligheten. Vår studie är begränsad till två företag och därav 
har vi valt att göra en fallstudie. I en fallstudie ligger vikten på att undersöka ett fenomen i sin 
realistiska miljö eller sin kontext där gränserna mellan dessa inte är givna. (Backman, 1998) 
 
Den empiriska studien består av intervjuer på två företag som ingår i samma koncern. I 
studien beskrivs företagen och intervjupersonerna. Även intervjuteknik, analysmetod och 
trovärdighet kommer att redovisas och diskuteras. 
 
 

2.4.1 Val av företag 
 
Ett viktigt kriterium då vi valt företag är att de idag använder nyckeltal (bilaga 1) och att de är 
intresserade av att utveckla sin verksamhetsstyrning. Detta ligger till grund för vår empiri.  
 
I vårt val av företag har vi sökt oss till sågverksbranschen. Det är en relativt enkel 
produktionsprocess som trots detta ställer stora krav på verksamhetsstyrning. Företagen vi har 
studerat har cirka 50 respektive 110 anställda och tillhör samma koncern. De har till stor del 
liknande tillverkning men det finns även skillnader mellan företagen, då det ena företaget har 
mer efterbearbetning. Båda företagen är intresserade av att utveckla sin verksamhetsstyrning, 
främst genom att finna relevanta nyckeltal.  
  
Vi har begränsat studien till två företag främst därför att studien blir djupare med endast två 
objekt.  
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2.4.2 Val av intervjupersoner 
 
Våra kriterier för val av intervjupersoner har varit att de ska ha möjlighet att påverka resultatet 
direkt eller indirekt i verksamheten. Samtidigt har vi medvetet valt intervjupersoner i olika 
befattningar som har olika intressen och möjligheter att påverka verksamheten. 
Intervjupersonerna har även valts med tanke på att de skall kunna överlappa varandra för att 
vi skall få en sammanhängande bild över verksamheten. Samtliga intervjuer har genomförts 
på företagen, individuellt med respektive person i en lugn miljö och utan tidspress. 
 
Vi har valt att intervjua följande befattningsinnehavare/respondenter (se bilaga 2):  
 

• Koncerncontroller, Anna Leimalm, Derome Timber AB 
• Platschefer, Per-Uno Larsson, Kinnaredssågen AB, Per Andersson, Derome Såg AB 
• VD, Anders Thorild, Derome Timber AB 
• Produktionsmedarbetare, Johnny Severinsson och Kjell-Göran Nilsson, 

Kinnaredssågen AB, Carl-Yngve Andersson och Erik Karlsson, Derome Såg AB 
 
Genom att intervjua olika befattningsinnehavare får vi en bra bild av organisationen (se bilaga 
3). Det är en klar form av individualisering med intervjuer vid besök på plats. På så vis får vi 
fram den enskildes inställning och uppfattning. (Jacobsen, 2002) 
 
 

2.4.3 Val av metod för datainsamling 
 
Som framgår ovan består den primära data av intervjuer. Vi har använt oss av ett 
intervjuunderlag (se bilaga 4) som grund vid våra intervjuer. Vid intervjuerna har MP3 
spelare använts för att få en korrekt återgivning. Vid intervjutillfällena var båda författarna 
med. Frågorna som ställdes ledde till en kreativ och öppen dialog där diskussionerna fördes 
på olika nivåer. Under intervjuerna kom intressanta följdfrågor upp som gav oss en bättre bild 
som underlag till vårt arbete. Frågorna i intervjumanualen har inte alltid följts i löpande 
ordning, utan diskussionerna som uppstått har fått styra utvecklingen. 
 
För att få djup i datainsamlingen har vi upprepat intervjuerna med vissa av de intervjuade 
personerna.(Jacobsen, 2002) Vi har haft vår referensram i åtanke när vi utfört intervjuerna. 
 
 

2.4.4 Val av metod för analys 
 
I denna fallstudie kommer det att redogöras för olika nyckeltal som kan vara relevanta för 
verksamheterna. Både de finansiella och de icke-finansiella nyckeltalen kommer att 
diskuteras. Genom att ta reda på vad företaget har för strategi och mål med verksamheten kan 
vi få fram faktorer som är viktiga vid beslut vid val av nyckeltal för verksamhetsstyrningen. 
Vi kommer i vår studie att använda oss av empirin och vår referensram. 
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2.4.5 Trovärdighet 
 
Med validitet avses giltighet och relevans i det som mäts. Vi har strävat efter att minimera 
risken för systematiska och slumpmässiga mätfel. Det gäller att hålla sig kritisk till den data 
som samlas in. Vi är medvetna om att intervjutekniken har vissa brister vid insamlingen av 
underlaget. Vid intervju kan vi få uppgifter som kan vara tillrättalagda eller missuppfattade 
och vi har i analysen försökt att minimera detta. Vi har haft som mål att återge verkligheten på 
det sätt som de intervjuade personerna har beskrivit den för oss. Vi har strävat efter att hålla 
ett öppet sinne och inte tolka materialet utifrån vår egen förståelse och egna preferenser. 
(Jacobsen, 2002) 
 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och trovärdighet. Det handlar om huruvida undersökningen 
är gjord på ett sätt som väcker tillit och att det inte finns några uppenbara mätfel. (Jacobsen, 
2002) Det handlar även om i vilken utsträckning som resultatet som framkommit kan 
upprepas. Användandet av intervjuguide med tydliga och enkla frågor har minimerat risken 
för missförstånd och ökar reliabiliteten för uppsatsen. 
 
En av författarna har goda insikter i företagen och det anser vi har varit en styrka i vårt arbete. 
Vi är medvetna om att det även kan vara en svaghet att ha god insikt i företagen då 
intervjuerna kan vara färgade. Det kan vara svårt att förhålla sig kritisk till uppgifterna, men 
då båda författarna deltagit vid intervjutillfällena anser vi att objektiviteten har varit stor.  
 
Vid varje genomförd undersökning skall försök göras för att minska problemen med 
undersökningens validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). Då intervjuerna har skett med 
medarbetare i organisationen som har olika roller i företaget anses validiteten och 
reliabiliteten vara god.  
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3 Referensram 
 
 
I detta kapitel beskriver vi relevanta delar av teorierna inom områdena strategi och mål samt 
Balanced Scorecard för att ge en bakgrund till ämnet. Vi redovisar också teorierna om 
nyckeltal som ligger till grund för undersökningen.  
 
 
 
”Plan your work, work your plan, your plan will work” skriver Paul Niven i Balanced 
Scorecard Step-by-Step s.39 
 
 

3.1 Strategi och mål 
 
Företagets affärsidé uttrycks oftast i en strategisk målformulering. Den är övergripande och 
kan vara uttryckt i en mission, vision eller som en strategisk avsikt. I praktiken är 
formuleringen av strategi och mål mycket integrerad. Strikt uttrycker strategin hur målen ska 
uppnås. Till grund ligger oftast en analys av externa möjligheter och hot samt interna styrkor 
och svagheter. (Samuelsson, 2004) 
 
Varje organisation bör sträva efter sin egen unika strategi baserad på tolkningar av de interna 
och externa situationerna. (Olve, Roy & Wetter, 2004) 
 
Olika typer av strategier har alla gemensamt att de skall ge vägledning för hur affärsidén skall 
kunna genomföras. (Catasús et al. 2002) En viktig komponent i företagets strategi är 
produktionsstrategin som även den är baserad på företagets affärsidé (Olhager, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.1 Sambandet med strategi och mål. (Egen. Ax et al. 2002) 

Vision 

Affärsidé 

Strategi 

Verksamhetsplanering 

Ekonomistyrning 

Hur företaget vill uppfattas, vilken utveckling som önskas för 
företaget, framtida önskade tillstånd och vad skall uppnås. 

Hur vill företaget utvecklas i förhållande till visionen, ett 
klargörande av vad som skiljer företaget från andra eller vad 
företaget ska ägna sig åt. 

Hur företaget skall arbeta, en beskrivning eller plan för hur 
affärsidén ska uppnås. 

Nedbrytning av huvudmål till delmål samt framtagande av 
handlingsplaner och riktlinjer. 

Styrning mot ekonomiska mål 
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För att kunna uppfylla de strategiska målen måste de brytas ner till delmål. Delmålen är av 
olika karaktär och riktar sig mot de olika organisatoriska delarna av företaget. Vissa delmål är 
finansiella och andra icke-finansiella. Tidshorisonten kan variera från kort till lång sikt och 
ansvaret för att delmålen uppfylls kan vara olika för olika mål. Även delmålen skall kunna 
brytas ner ytterligare, ända ner till arbetsgrupper eller till individnivå. (Ax et al. 2002) 
 
 

3.2 Balanced Scorecard – ett verktyg för verksamhetsstyrning 
 
Ett bra formulerat styrkort bör vara en beskrivning av verksamhetens strategi och innehålla 
såväl utfallsmått som drivande mått. (Kaplan & Norton, 1992) Ett styrkort är ett värdefullt 
verktyg som hjälper till att skapa förståelse för organisationens visioner och strategi samt 
förklara den dynamik som krävs för att bibehålla sin långsiktiga konkurrenskraft. (Olve et al. 
2004) Styrkortet hjälper till att öka förståelsen vilket i sin tur brukar leda till ökad 
förändringsbenägenhet och motivation. Styrkortets viktigaste användningsområde är att hjälpa 
till att påverka verksamheten i företaget.  
 
Tanken bakom styrkortet var från början att tvinga organisationen att styra och följa upp den 
dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. Styrkortet bygger på tre 
tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. (Olve et al. 2004) Man breddar företagets fokus 
genom att inte bara följa upp de finansiella nyckeltalen utan också att kontinuerligt följa upp 
de icke-finansiella nyckeltalen. 
 
Efter att först definiera de finansiella och kundrelaterade styrtalen övergår man till att sätta 
upp mål och styrtal för de interna processerna. Avsikten är att ha tydliga och greppbara mål 
och styrtal som är förankrade i företagets strategi och affärsidé. Processen leder till 
förbättringar ur kundens och ägarnas perspektiv. Under processen identifieras ofta nya interna 
processer som måste behärskas av organisationen för att nå framgång. (Kaplan & Norton, 
1999) 
 
 
 
 
Perspektiv 
 
 
Strategiska  
mål 
 
Kritiska  
framgångs   
faktorer 
 
Mätbara  
mått 
(Nyckeltal) 
 
Strategiska  
åtgärder 
 
Bild 3.2 Processen Balanced Scorecard (Egen. Olve et al. 2004) 

Vision 

Finansiellt Kund Process Utveckling Human 
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Meningen är att bryta ned visionen så att den passar perspektiven och formulera de 
övergripande strategiska målen (Olve et al. 2004). Ett väl utformat styrkort är en berättelse 
om ett företags strategi. 

 
� I det finansiella perspektivet fastställer de långsiktiga målen spelreglerna. Här finns 

ägarnas förväntningar på organisationen.  
 
� Under kundperspektivet finns visionen hur tillfredställelsen av kunder ska ske. Hur ska 

organisationen behålla sina kunder? 
 
� Processperspektivet mäter hur väl processerna fungerar. Hur kan man genom  

processerna tillfredställa kunderna? 
 
� Utvecklingsperspektivet handlar om vad som kommer att ske i framtiden. Hur ska 

organisationen mobiliseras för att behålla kärnkompetensen? 
 
� Humanperspektivet beskriver hur bra det är att arbeta hos organisationen. Hur behålls 

de rätta medarbetarna? Det har blivit standard i Skandinavien att använda detta femte 
perspektiv för anställda eller HR (Human Resource).  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.3 Strategisk handlingsmodell för Balanced Scorecard. (Egen. Kaplan & Norton, 1999) 
 
 

Förtydliga och omvandla visionen 
och strategin 
– Förtydliga visionen 
– Skapa enighet 

BALANCED 
SCORECARD 

Kommunicera och koppla samman 
strategiska målsättningar och 
styrtal 
– Kommunicera och utbilda 
– Sätta upp mål 
– Koppla belöningar till styrtal 

Planera, formulera mål och 
samordna strategiska initiativ 
– Formulera mål 
– Samordna strategiska initiativ 
– Fördela resurser 
– Upprätta delmål 

Strategisk feedback och inlärning 
– Formulera gemensam vision 
– Ge strategisk feedback 
– Underlätta strategisk 
uppföljning och inlärning 
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Ledningen bestämmer genom att förtydliga och omvandla företagets vision och strategi till 
konkreta strategiska mål. Målen och styrtalen förs ut i organisationen där de bryts ner till 
konkreta styrtal. De lokala styrtalen skall stödja de långsiktiga målen samt ge medarbetarna 
en god förståelse för den övergripande strategin. Tidshorisonten för att nå målen för ett styrtal 
bör vara tre till fem år. Målet är att uppnå styrtalen och på så sätt förändra företaget i den 
riktning som önskades. Den mest nyskapande delen i processen är att ledningen knyter 
Balanced Scorecard till företagets strategiska kompetenstillväxt. Processen ökar kunskaperna 
på ledningsnivå och de får en feedback på strategin. (Kaplan & Norton, 1996) 
 
Som Olve et al (2004) skriver – ”Ytterst tror vi att ambitionen med Balanced Scorecard är att 
skapa en lärande organisation”. Balanced Scorecard är ett ledningsverktyg för strategisk 
verksamhetsstyrning. (Olve et al. 2004) 
 
 

3.3 Nyckeltal  
 
Enligt NE (1994) definieras nyckeltal som: ”… tal som komprimerar information i syfte att 
göra den mer lättillgänglig för användare. Komprimeringen kan uppnås genom att de mest 
betydelsefulla värdena från en stor informationsmängd väljs ut, eller med relationstal.” 
 
Nyckeltal är ett mått eller värde som ger unik information om organisationen. Informationen 
används för att t ex göra jämförande analyser [Internet 1]. Ett nyckeltal är ett tal som 
beskriver något som vi är intresserade av. (Catasús et al. 2002) 
 
Det finns andra benämningar för nyckeltal, t ex prestationsmått, mätetal, styrmått och styrtal. 
(Ax et al. 2002) Nyckeltal kan vara av olika slag, både monetära och ickemonetära. De kan 
vara inriktade på en rad områden till exempel processer, finansiering, prestationer, kvalitet 
och personal mm. [Internet 1]. Det vanligaste är att man tänker på de finansiella nyckeltalen.  
I litteraturen diskuteras även nyckeltal utifrån ”performance drivers” eller ”Outcome 
measures”. Performance drivers påverkar och driver prestationerna, medan outcome measures 
är resultatet av prestationen. (Olve et al. 2004) 
 
Nyckeltal är ett utmärkt hjälpmedel att använda som alarmsignal, d v s ska ge första 
varningen om att något är fel. (Bergstrand & Olve, 2002) Att använda nyckeltal är ett 
värdefullt underlag för den löpande uppföljningen samt ger möjlighet att analysera varför/hur 
organisationen lyckas/misslyckas att nå sina mål (Olve et al. 2004). 
 
Det vanligaste är att använda finansiella nyckeltal i verksamheten, men på senare år har 
intresset ökat kraftigt för de icke-finansiella prestationsmåtten. (Ax et al. 2002) I dag är det 
vanligare att använda icke-finansiella mått till punktförbättringar av kundkontakter. (Kaplan 
& Norton, 1999) 
 
Nyckeln till framgång ligger dels i att förstå att det inte finns några generella 
framgångsfaktorer, dels i att våga välja framgångsfaktorer samt vara öppen för att byta ut dem 
om de inte leder till framgång. Troligen kommer någon eller några immateriella resurser att 
vara avgörande för framgång. (Catasús et al. 2002) 
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Enligt Catasús et al. (2002) finns några principiella problem med nyckeltal, som till exempel: 
 
� Nyckeltal fokuserar oftast på delar av problem, inte hela verkligheten. 

 
� För mycket information gör beslutsfattandet trögare och därmed sämre. 

 
� Tröghet i bedömningen av nyckeltal som beräkningsunderlag. 
 
 
Nyckeltal kan ha olika syften eller användningsområden beroende på vad som vill uppnås. De 
kan ha en kontrollfunktion och larma när värdet underskrider eller överskrider gränsvärdena.  
 
 
Genom att relatera nyckeltalen till varandra skapar man en lärande organisation. Ett exempel 
på en lärande styrmodell är Balanced Scorecard. Ett nyckeltal kan frigöra resurser i 
organisationen. Det sker genom att stimulera våra känslor och på så sätt skapa en gemensam 
fokusering. Nyckeltal används även som underlag till belöningar eller bonus i organisationen. 
(Catasús et al. 2002) 
 
 

3.4 Styrning med hjälp av nyckeltal 
 
Vad är relevant för verksamheten? Företagets strategi och mål för verksamheten är 
utgångspunkten för styrningen.  Nyckeltalen är ett sätt att kommunicera ut strategi och mål. 
Svagheten med budget och de finansiella nyckeltalen är att de saknar mening för stora delar 
av organisationen. Medarbetarna ser inte länken mellan sitt agerande och företagets 
finansiella mål. Genom att bryta ner budgeten i relevanta identifierbara nyckeltal kan man få 
alla i organisationen att sträva åt samma håll, att förstå vad som kan åstadkommas genom rätt 
handlande. (Olve et al. 2004) 
 
Enligt Ax et al. (2002) är det viktigt för att nå framgång med nyckeltal att: 
 
� Motiverande mål som är realistiska och inspirerande att uppnå. 

 
� Medarbetarna skall förstå de mått som är relevanta för deras eget arbete. 

 
� Påverkbara parametrar som mäts. 

 
� Kunskap om hur nyckeltalen kan påverkas. 

 
� Återrapportering sker kontinuerligt om utfallet. 
 
 
Olve et al. (2004) menar i sin bok att om vi är rätt bemannade, och personalen gör rätt saker, 
så kommer våra kunder att bli nöjda och då kommer vi att kunna upprätthålla och utveckla vår 
affärsverksamhet. 
 
Enligt Helling (1996) skall ledningen kunna utläsa vilka resultat som strategi och 
ledarinitiativ leder till. En av de viktigaste faktorerna för att nå marknadsframgångar är 
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företagets grundläggande värderingar. Ledningen kan använda olika nyckeltal för att styra 
verksamhetens utveckling åt rätt håll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.4 Kundorienterad verksamhetsstyrning. (Egen, Helling 1996) 
 
När viktiga problem eller nya utvecklingsmöjligheter framkommer är det viktigt att först mäta 
och analysera utgångsläget. Efter detta kan man sedan planera, genomföra, utvärdera och ta 
lärdom av erfarenheten. Oftast är produktionen van att arbeta med systematiskt 
förbättringsarbete i verksamheten och är oftare skickligare än företagsledningen på detta. 
(Helling, 1996) 
 
Vanligtvis använder företagsledningen visioner, handlingsplaner, budgetar och projekt för att 
styra verksamheten mot sina mål. Det är vanligt att använda budgetuppföljning och 
uppföljning av enskilda projekt som underlag för att mäta sin verksamhet och hur väl den 
uppfyller strategin och visionerna. (Helling 1996) Allt fler företag ser fördelen med att 
använda olika typer av nyckeltal (ekonomiska, tekniska, kommersiella, och organisatoriska) 
för att utvärdera sin verksamhet. 
 
 

3.5 Processen att ta fram nyckeltal 
 
För att ta fram bra nyckeltal måste man först ta reda på vad som är viktigt för organisationen, 
vad är det som driver kostnader och genererar intäkter. Vad kan vi påverka? Detta är 
nödvändigt för att förstå vad det är som gör att organisationen tjänar/förlorar pengar. (Nair, 
2004) 
 
Förändringar börjar från toppen men initiativet kan komma från vilken nivå som helst i 
organisationen. Om det ska hända något måste styrningen/besluten komma från ledningen. 
Ledningen kan inte stå vid sidan om utan den måste vara involverad och villig att driva 
utvecklingen. (Nair, 2004) 
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Organisationer hyser alltid motstånd mot förändringar men ibland är förändringar det enda 
sättet för ett företag att överleva långsiktigt. (Nair, 2004) 
Det finns tre ledord vid framtagningen av nyckeltal; vision, kunskap och nyfikenhet. Att 
involvera medarbetare är det enda sättet att komma framåt och få förståelse i en organisation. 
Detta åstadkoms genom att hålla en levande kommunikation, att ta fram och följa upp 
nyckeltal som förklarar var är vi idag och vart vill vi komma med vår verksamhet och genom 
att utbilda produktionsmedarbetare så att de förstår varför det är viktigt. (Nair, 2004) 
 
Det är viktigt att implementera företagets strategi och mål i organisationen. Genom att 
kommunicera ut budget och resultat, vet medarbetaren mer har han större förståelse för vad 
som måste göras. (Olve et al. 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.5  Modell över verksamhetsstyrning (Egen, Catasús et al. 2002) 
 
 
Framgång kan i ett styrperspektiv ersättas med resultatmått, och framgångsfaktorer med 
styrmått. Startpunkten är det organisationen väljer som resultatmått uttryckt som ett nyckeltal. 
Ovanstående figur betonar vikten av att resultat- och styrmått inte motverkar varandra utan är 
konstruerade för att dra åt samma håll. (Catasús et al. 2002) 
 
För att nå målen är det viktigt att man har grunden klar för sig; 
 

1. Organisationsstruktur 
För att kunna ta fram rätt styrmått/nyckeltal är det viktigt att känna in hela 
organisationen, kulturen, hur det operativa och de administrativa flödena fungerar. 
 

2. Styrform 
Styrformen talar om hur ett beslut ska fattas. Lämpliga frågor är; Vilka vägar ska 
besluten ta i organisationen? Vad vill organisationen uppnå och hur ska resultatet se ut 
de kommande åren? Resultatmåttet är ett resultat av företagets resursomvandling 
(input-process-output)  
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3. Belöningssystem 
Behövs det någon typ av belöningssystem för att få det eftersträvade resultatet? 
Ledningen ger genom belöningssystem signaler till sina medarbetare om vad som är 
önskvärt att uppnå med verksamheten. En bonus kan vara utformad av ekonomisk 
eller social art. 
 

4. Styrmått 
Styrmått brukar även benämnas nyckeltal. Nyckeltalen är inte bara framgångsfaktorer 
utan det är alla de faktorer som företaget bevakar i sin jakt efter framgång/utveckling. 
 

5. Resultatmått 
Nyckeltal som ett resultatmått är en naturlig del i en organisation. I en decentraliserad 
organisation spelar nyckeltalen en central roll för att följa upp verksamheten. 
 

För att ta fram framgångsrika nyckeltal är det första steget att veta vad syftet är med 
nyckeltalet. Syftet kan vara ett eller flera. Organisationer kan ha olika krav och förutsättningar 
och därmed olika krav på sina nyckeltal beroende på om de skall vara till kontroll, lärande, 
mobilisering eller belöning. Bra nyckeltal har ett bra samspel mellan syfte och ideal. Viktigt 
att tänka på vid val av nyckeltal är enligt Catasús et al. (2002): 
 
 

• Ett begränsat antal nyckeltal beroende på syfte med styrningen. Är syftet att styra mot 
uppsatta mål, motivera personal etc. är det viktigt att endast ha ett begränsat antal 
nyckeltal. Används nyckeltalen till kontroll och alarmklocka då kan fler nyckeltal 
användas. 
 

• Enkla att förstå. Nyckeltalen skall vara enkla samt lätta att förstå. De som har 
möjlighet att påverka nyckeltalet måste förstå hur nyckeltalet fungerar.  
 

• Enkla att förstå hur värdet kan förändras. Det är viktigt att förstå hur värdet på 
nyckeltalet kan förbättras.  

 
• Relevanta nyckeltal för verksamheten. Nyckeltalen skall vara relevanta för 

verksamheten, dock kan de upplevas olika av olika personer och vid olika faser i 
organisationens tidsperiod. Även organisationens strategi, risktagande mm påverkar 
val av nyckeltal 

 
• Jämförbara nyckeltal. Ett nyckeltal skall kunna jämföras över tiden och även gärna 

mot liknande verksamheter både innanför och utanför organisationen. Jämförbara 
nyckeltal uttrycks gärna i pengar, procent, antal etc. som är mätbara. 

 
• Lätt att tolka. Med ett bra nyckeltal skall det tydligt framgå om det blivit bättre eller 

sämre. En förändring i nyckeltalet skall lätt kunna tolkas om förändringen varit positiv 
eller negativ för verksamheten. 

 
• Klart ägande. Det måste finnas ägare till nyckeltal som känner ansvar att åtgärda 

avvikelser och ta åt sig äran för bra utfall. 
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• Svåra att manipulera. Man måste vara medveten om att nyckeltal oftast består av minst 
två delar, täljare och nämnare. Båda är påverkbara och kan ge samma resultat men 
olika effekt. 

 
• Lätt att ta fram data. Det måste vara lätt att fånga data för nyckeltalen till en rimlig 

kostnad. 
 

• Begränsade biverkningar. Nyckeltal har biverkningar och det gäller att minimera dessa 
antingen genom att införa restriktioner på eller kring nyckeltal. Genom att använda 
kompletterande nyckeltal minskas risken för suboptimering. 

 
• Hög mätprecision. Desto bättre noggrannhet på att mäta utfallet ju bättre, dock till en 

viss gräns och till ett visst pris. 
 

• Ideal och syfte. Beroende på syftet med ett nyckeltal kan det finna olika ideal. Det är 
viktigt att veta vem eller vilka som äger nyckeltalet för att veta vem som skall belönas. 

 
 

3.6 Fördelar och nackdelar med att styra med nyckeltal 
 
Genom att styra med nyckeltal blir det inte så stort fokus på finansiellt utfall, styrningen sker 
med mått som alla kan engagera sig i och känna igen. Nyckeltalen används för att ha något att 
styra mot. Genom att använda kalkyltänkandet till att bli mer konkret och genom att värdera 
förändringen i kronor ges en tydligare koppling till nyckeltalet. (Catasús et al. 2002)  
 
Om strategin är att odla nya kundgrupper, utveckla tekniken, bredda kompetensen eller 
liknande kan balanserat styrkort vara till hjälp att nå målen. Det finns fördelar med 
budgetrelaterade nyckeltal om det finns en strategi som kräver mer kontroll över kostnaderna. 
(Olve, Petri, Roy & Roy, 2003) 
 
Kritik som finns mot de finansiella nyckeltalen är att de är kortsiktiga och att de följer 
redovisningsperioderna. Fokus ligger på historiska händelser och nyckeltalen är oftast för 
grova för att ge en klar bild om bakomliggande orsaker. Finansiella nyckeltal förklarar oftast 
inte företagets agerande mot omvärlden och de ger ringa information om vad som skapar 
framtida värden för företaget. De ger också dålig hjälp att uppfylla de strategiska målen och 
de är vanligtvis svåra att bryta ner och förstå för medarbetarna. Med tiden ändras 
företagsmiljön och de mjuka (icke-finansiella) nyckeltalen ges större värde. (Ax et al. 2002)  
 
Nackdelar med de icke-finansiella målen ligger i svårigheten att mäta och värdera utfallet. Att 
arbeta med nyckeltal kräver pedagogik för att kunna få acceptans, engagemang och förankring 
i verksamheten. Detta kan vara en styrka men är ofta en svaghet i organisationen. För många 
nyckeltal eller nyckeltal som är svåra att mäta är en nackdel. Informationen blir inte greppbar 
och produktionsmedarbetaren förstår inte eller blir överöst av nyckeltal. (Catasús et al. 2002) 
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4 Empiri 
 
 
Empirin inleds med en kort företagspresentation av Deromekoncernen och i synnerhet 
enheterna Kinnaredssågen och Derome Såg. Därefter redovisas resultatet av intervjuerna. 
 
 
 

4.1 Företagsbeskrivning 
 
1946 startade snickaren Karl Andersson en cirkelsågbänk i den lilla byn Derome i Varbergs 
kommun. Med tiden har förtaget utvecklats till en koncern. Idag erbjuder Derome AB hela 
kedjan från skog till färdigt hus och de är marknadsledande på trä- och byggmaterial i 
Västsverige, samt en stor producent av trävaror för export. [Internet 2] 
 
Inom verksamheten finns bland annat sågverk, bioenergi, byggvaruhandel, husfabrik och 
byggkomponenttillverkning. Även markexploatering och fastighetsförvaltning finns inom 
gruppen. 
 
Derome AB:s affärsidé är ”Från skog till färdigt hus”. [Internet 2] 
 
 

 
 
 
Bild 4.1 Deromegruppens organisation [Internet 2] 
 
Under namnet Derome Timber finns tre sågverk (Derome Såg, Kinnaredssågen, 
Annebergssågen), skogsbolaget (Derome Skog) samt impregneringsbolaget (Woodtec 
Varberg). Varje ingående bolag har sin särskilda specialitet och strävar efter hög kvalitet till 
rätt pris.  
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4.1.1 Kinnaredssågen  
 
Kinnaredssågen är det äldsta sågverket i Deromegruppen. Sven Larsson grundade företaget 
1939. När Deromegruppen köpte Kinnaredssågen 1990 sågade företaget 16 000 m3, idag 
ligger sågproduktionen på 90 000 m3 virke. Kinnaredssågen omsätter 200 Mkr och har ca 50 
anställda. Sortimentet består bland annat av hållfasthetssorterat virke, reglar och 
råspontsluckor. Omkring 80 % av Kinnaredssågens produktion hyvlas. Företagets största 
marknad är Sverige och England [Internet 3]. 
 
 

4.1.2 Derome Såg  
 
Derome Såg startade 1946. Företaget har idag en sågproduktion på 160 000 m3. Företagets 
omsättning ligger på 300 Mkr och de har ca 110 anställda. Sortimentet består bland annat av 
hållfasthetssorterat virke, reglar och råspontsluckor. Derome Såg hyvlar cirka 210 000 m3 
virke per år. Företagets största marknad är Sverige, England och Tyskland [Internet 4]. Som 
framgår av ovanstående presentation av Derome så är Derome Såg grunden till Derome-
koncernen. 
 
 

4.2 Strategi och mål 
 
Inom Deromegruppen drivs ett strategiprojekt med projektnamnet D600. Målet är att 
koncernen under åren 2004 – 2008 totalt ska tjäna 600 Mkr. Av de 600 Mkr ska Derome 
Timber tillföra 225 Mkr. För att nå dit har olika delmål tagits fram. Dessa är:  
 
• Nettomarginalen ska vara 6 % på rullande 5-års period.  
• Produktiviteten ska förbättras med minst 5 % varje år.  
• Sjukfrånvaron ska minska till under 4 %. 
• Personalomsättningen ska ej vara över 7 %. 
 
VD Anders Thorild tror inte att alla känner till företags strategi. Koncernen genomförde en 
kick-off förra året där den nya strategin lanserades och där ledningen visade att de till 100 % 
stödjer strategin.  
 
VD:n anser att man inte kan vara nog tydlig som företagsledare, det gäller att peka med hela 
handen. Han tror tyvärr att inte alla kommer ihåg informationen. Det är viktigt att upprepa 
budskapet många gånger för att nå fram. Tyvärr så har ledningen inte varit duktiga på att 
kommunicera strategi och mål ut i organisationen, men det kommer de att arbeta med 
framöver. VD:n anser att det är viktigt att få med sig alla i båten, och då gäller det att alla får 
en uppfräschning av sina kunskaper om Derome Timbers strategi. Han är ganska övertygad 
om att strategi och mål finns där men att den behöver lyftas fram igen.  
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Koncerncontroller Anna Leimalm anser att strategin är både en strategi och ett mål. Hon 
känner till strategiprojektet D600 till stora delar, men upplever att det är väldigt luddigt och 
absolut inte tydligt. För ett år sen var D600 väl kommunicerad ut i organisationen men sedan 
dess har den tyvärr glömts bort. Enligt koncerncontrollern ska strategin vara ett levande 
dokument som det aktivt arbetas med och det skall finnas anslaget överallt.  
 
Derome Timbers vision är: 
 
På huvudmarknaden och på huvudprodukter vara förstahandsvalet! 
 
Målet för Kinnaredssågen och Derome Såg är att vara förstahandsvalet när en kund ska 
beställa virke, han ska lyfta luren och ringa till dem. Vidare ska Derome Timbers sågverk 
vara bland Sveriges tre mest lönsamma sågverk. Verksamheten ska renodlas. Budgeten är ett 
rättesnöre för verksamheten säger VD:n. Det absolut viktigaste målet för sågverken är att bli 
rationella i sin produktion och produkthantering. 
 
Viktigaste nyckeltalet för Derome Timber idag är nedersta raden på resultaträkningen och att 
välja rätt väg dit säger koncerncontrollern. Den nedersta raden är utgångspunkten och ökar 
kostnaderna så måste även intäkterna öka.  
 
 

4.2.1 Kinnaredssågen  
 
Den bild som koncerncontrollern målar upp visar sig stämma alldeles utmärkt. 
Respondenterna som vi talat med upplever strategin som luddig och ingen har strategin klar 
för sig. Det som fastnat hos respondenterna är att koncernen ska tjäna 600 Mkr under en 5-års 
period. Platschef Per-Uno Larsson menar att han om någon verkligen borde kunna strategin 
som ett rinnande vatten.  
 
Vid intervjuerna med platschefen och produktionsmedarbetarna Johnny Severinsson och 
Kjell-Göran Nilsson ombads de att förklara vad strategin innebär för Kinnaredssågen. 
Samtliga var överens om att:  
 
• sågningen ska öka, främst genom att börja såga skift.  
• vidareförädlingen av sågat virke ska öka. 
 
Platschefen berättar att det under åren 2004 – 2008 skall investeras 50 Mkr i Kinnaredssågen. 
”Vi tjänar en krona men investerar två för att vara konkurrenskraftiga” 
 
Vid intervjuerna på Kinnaredssågen framkom mer att det viktigaste målet är att tjäna pengar, 
enligt respondenterna på företaget. Men lika viktigt är det att kunna känna sig stolt över att 
arbeta på företaget. Ett annat viktigt mål som kom fram är att de anställda ska må bra och 
tycka det är roligt att arbeta på företaget. Enligt platschefen är det viktigt att: 
 
• ha ett gott rykte i bygden.   
• ha ett gott förhållande till boende runt omkring, t ex grannar.  
• arbeta tillsammans utan fackliga strider.  
• vara generösa mot de anställda. 
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Kinnaredssågen ska ligga i framkanten på den tekniska utvecklingen, och vara välinvesterad 
inför framtiden och inte bara lägga pengarna i kassakistan. Platschefen anser även att 
produktionsmedarbetarna är en viktig nyckel till företagets framgång, och man måste vara 
mån om att personalen ska må bra. De mål som företaget sätter upp måste vara enkla att förstå 
säger produktionsmedarbetarna. För att de skall upplevas som intressanta är det viktigt att de 
är påverkbara och att de är realistiskt formulerade. 
 
Produktionsmedarbetarna anser att de har möjlighet att påverka sin avdelnings mål. Bland 
annat håller Kinnaredssågen på att implementera förebyggande underhåll. Det innebär att de 
varje vecka går igenom stoppen i produktionen från förgående vecka och analyserar om de 
hade kunnat förhindras samt vad som kan göras för att undvika dem i framtiden.  
 
Produktionsmedarbetarna är medvetna om sin avdelnings mål ”att producera så mycket som 
möjligt med så bra kvalitet som möjligt”. 
 
Kopplingen mellan strategi, mål och budget är inte speciellt tydlig tyckte respondenterna. 
 
 

4.2.2 Derome Såg  
 
Kunskapen om strategin är likvärdig på Derome Såg. Platschef Per Andersson är dock 
övertygad om att strategin är utlagd på koncernens intranät. Detta visar sig vid närmare 
kontroll att så inte var fallet. På företagets intranät finns inget om företagets strategi och ej 
heller något om strategiprojektet D600. Platschefen anser att han om någon skulle kunna 
detta, men under resans gång har strategin ändrats och exakt hur den lyder idag känner han 
inte riktigt till. Originalstrategin skrevs innan stormen Gudrun och har efter det blivit 
reviderad. 
 
Vi bad platschefen och produktionsmedarbetarna Carl-Yngve Andersson och Erik Karlsson 
redogöra för strategin så långt de kunde. Produktionsmedarbetarna hänvisar båda till 
organisationens budget. Platschefen sa att strategin innebär bl a för Derome Såg att: 
 
• Öka taklucksförsäljningen 
• Öka försäljningen av fingerskarvat virke 
 
Platschefen sa att de har investerat i en ny luckspikningsmaskin för att kunna öka 
tillverkningen och på det sättet nå målet. 
 
Vid strategifrågorna under intervjuerna på Derome Såg hänvisar samtliga respondenter till 
företagets budget. Vid frågan om strategin är kopplad till målen hänvisar platschefen till 
företagets budget. Han sa bland annat att produktionsbudgeten görs tillsammans med alla på 
respektive avdelning under MBL möten. 
 
Platschefen menar att eftersom strategin är att öka produktiviteten med 5 % årligen så kan 
man säga att strategin är kopplad till målen. 
 
Produktionsmedarbetarna berättar att produktionsbudgeten är nedbruten i veckovolymer som 
sätts upp på en anslagstavla. Veckans produktionsresultat förs upp på en anslagstavla, så att 
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medarbetarna kan följa utfallet jämfört med planerad volym. Vidare säger de att de kan 
påverka målen genom att se till att allt flyter på så bra som möjligt. 
 
 

4.3 Balanced scorecard 
 
Frågan om att införa balanced scorecard/styrkort har endast ställts till VD och 
koncerncontroller då arbetet med att ta fram ett styrkort börjar från toppen. 
 
På frågan om Derome Timber har funderat på att införa balanced scorecard svarar VD.n att 
arbete pågår med att plocka fram balanced scorecard för alla företag inom Derome Timber.  
 
Koncerncontrollern svarar att arbete pågår att plocka fram någon typ av styrkort, dock 
kommer det inte att bli ett riktigt balanced scorecard. Styrkortet kommer att halta lite med 
endast tre ben istället för fyra. Det finansiella perspektivet kommer inte att vara med då 
högsta ledningen anser att resultatet redan finns i budgeten. Koncerncontrollern tycker att det 
är synd att inte plocka in även detta i styrkortet. Hon anser att styrkortet arbetar sig framåt och 
runt med hjälp av alla fyra benen och att balansen ligger just i att hitta den rätta vägen. 
 
 

4.4 Nyckeltal 
 
VD:n ser nyckeltalen som ett verktyg för att se att allt står rätt till och avviker något för 
mycket ber han om en utredning. De rapporter som Derome Timber får från dotterbolagen 
varje månad är försäljnings- och produktionsstatistik. För tillfället följs utfallet på 
sågstatistiken mycket noga. Bakgrunden till detta är dels att en del investeringar i sågarna är 
gjorda och dels har timret från stormen Gudrun börjat sågas. VD:n berättar att det är 
spännande och kittlande att se om det var rätt beslut att lägga upp så stora lager timmer.  
 
Ledningen för Derome Timber får också en sammanställning av viktiga nyckeltal, bl a hur 
mycket timmer som har köpts in och till vilket pris. 
 
Ett annat rapportpaket är resultat- och balansräkning jämfört med budget och föregående år 
som presenteras med olika finansiella nyckeltal, t ex soliditet. 
 
Koncerncontrollern anser att de gamla medarbetarna har en god känsla för verksamheten, det 
räcker med att de sätter upp fingret i luften så vet de hur det går. De som inte är födda in i 
sågverksbranschen måste däremot ha tillförlitliga nyckeltal som ger en korrekt bild av 
verkligheten. 
 
Sågverken i Derome Timber koncernen ska tillhöra de tre mest lönsamma sågverken i 
Sverige. Enligt VD:n görs det regelbundet uppföljningar av nyckeltal genom de olika 
branschorganisationer som Derome är anslutna till. 
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4.4.1 Kinnaredssågen  
 
Platschefen anser att det är viktigt att göra en ordentlig uppföljning direkt efter produktion. På 
detta sätt kan man ta lärdom av och hämta erfarenhet ifrån processerna. Det är viktigt att 
kunna upprepa de bra prestationerna och undvika misstagen. Platschefen anser att om man har 
en snabb återrapportering kommer man att kunna påverka de mål som företaget satt upp.  
Som exempel på detta nämner han aptering av timmer. Man måste ha omedelbar kontroll på 
vilka längder på timmer som kommer till sågen. Att styra om apteringen är som att försöka 
stoppa en oceanångare.   
 
En av produktionsmedarbetarna anser att de nyckeltal som finns idag är tillräckliga. Att gå så 
långt ner som att mäta olika skiftlags effektivitet kan vara negativt och skapa en osund 
konkurrens till effektivitetens nackdel. Han anser vidare att sådan konkurrens kan leda till att 
varje skiftlag enbart ser till sin egen produktivitet och inte till den stora helheten. Man struntar 
kanske i det förebyggande underhållet för att kunna såga några kubikmeter mer. Den andra 
produktionsmedarbetaren däremot tycker att konkurrens mellan de olika skiftlagen kan vara 
sund, den sporrar till att bli bättre än de andra skiftlagen. Platschefen är också inne på 
tankegången, att konkurrens inte behöver vara negativ. Med rätt förutsättningar är konkurrens 
något som kan vara mycket bra säger platschefen. 
 
På Kinnaredssågen följer man upp allmänna nyckeltal, sjukfrånvaro, sågad volym, hyvlad 
volym, såld volym, snittpriser och månadsresultat, berättar platschefen. 
Produktionsmedarbetarna vill ha mer information om hur det går för företaget resultatmässigt 
och volymmässigt dvs. nyckeltal. 
 
Respondenterna vill även ha ett mätetal som kan tala om hur medarbetarna mår, för de är en 
viktig resurs. Platschefen säger att företaget inte alltid varit så stort. Tidigare träffade han alla 
anställda varje dag och kunde känna dem på pulsen.  Idag äter de på olika tider och platser, 
vilket medför att vissa träffar han sällan. En av produktionsmedarbetarna säger att arbetet är 
mycket socialt och mår man inte bra på arbetet, så fungerar inget runtomkring heller.  
 
 

4.4.2 Derome Såg  
 
På Derome Såg följer man också upp olika nyckeltal. Det är rapporter från sågen som bland 
annat innehåller sågad volym/timme och sågutbytet. Från hyvleriet kommer information om 
hyvlad volym/timme och kvalitetsutfall, vidare så får de information på timrets kvalitet. Den 
finansiella informationen som tas fram varje månad går inte att lita på riktigt, bl a så finns det 
lagerdifferenser enligt platschefen. 
 
Produktionsmedarbetarna berättar att det sitter tavlor på varje avdelning där produktions-
budgeten är nedbruten på veckor. Varje vecka skriver arbetsledaren upp hur det gått, hur 
mycket stopp det varit och hur väl de lyckats mot budgeten. Ingen av produktions-
medarbetarna nämner att de skulle vilja ha någon typ av finansiell information varje månad. 
 
Det genomförs MBL möten tre gånger varje år där samtliga medarbetare deltar. Mötena 
genomförs i mindre grupper och på dessa möten informeras om organisationens finansiella 
resultat och diverse volymproduktionsnyckeltal. Vidare informeras om övriga organisationers 
resultat och prestationer i koncernen. På dessa möten görs produktionsbudget tillsammans 
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med produktionsmedarbetarna säger platschefen. Genom att göra på detta sätt kan alla vara 
med och påverka.   
Vi frågade respondenterna om de såg något behov för nyckeltal som talar om hur 
medarbetarna mår. Platschefen svarar, att han tror att trivsel är kopplat till att man är delaktig 
i verksamheten. Man kan inte ge beröm jämt, den måste vara saklig. 
Produktionsmedarbetarna anser, att personalen mår bra om företaget mår bra. Det är så 
självklart så några speciella nyckeltal/mätetal behövs inte. 
 
 

4.5 Styrning med hjälp av nyckeltal 
 
Genom de rapporter som VD:n får känner han av hur det går för de olika företagen i gruppen. 
För att mäta hur verksamheten utvecklas i förhållande till strategi respektive budget har man 
satt upp vissa produktionsnyckeltal som anses mycket viktiga att följa upp. Om företaget till 
exempel har produktionstapp en månad syns detta tidigt i produktionsnyckeltalen och 
medarbetarna kan snabbt reagera och identifiera och åtgärda problemet. Givetvis får VD:n 
informationen tidigare vid större produktionsbortfall, då det finns en informell 
kommunikation mellan de olika funktionerna. På så sätt får han tidigt signaler om att t ex 
försäljningsbudgeten inte uppnås. 
 
Enligt koncerncontrollern är det mycket viktigt att hitta de magiska nyckeltalen som kan 
hjälpa till att styra produktionen. Idag mäter man s.k.volymbitar för att ge en övergripande 
bild av verksamheten. Detta ger en snabb överblick, och med denna utgångspunkt kan man 
göra mer detaljerade analyser med hjälp av redovisningssystemet. Det hade varit bättre om det 
fanns finansiella nyckeltal som speglar volymbitarna. 
 
 

4.5.1 Kinnaredssågen  
 
Platschefen använder inte nyckeltal att styra med. Vanligen har han bildat sig en uppfattning 
innan och använder nyckeltalen som en bekräftelse på om han bedömt rätt eller fel. Om det 
däremot är en investering, som man vill driva igenom, så är det viktigt att ha så mycket stöd 
och information som möjligt för denna.  Nyckeltal som tillexempel stopptider, kan vara till 
bra hjälp. Från sågen har de bra och tillförlitlig information, men för hyvleriet har de inte lika 
bra underlag. Detta på grund av att de saknar en programvara som underlättar mätningen.  
”IT-folk” suckar platschefen. 
 
Produktionsmedarbetarna säger att de har god kontroll på produktionsvolymerna. När de når 
nya produktionsrekord bjuder företaget på smörgåstårta. Vet medarbetarna att rekordet är nära 
jobbar alla på lite extra för att kunna ta sig över gränsen. Det finns olika produktionsrekord 
som mäts, t ex olika typer av stockar, korta, långa, grova och klena.  Andra parametrar är 
hyvlad volym och utlastad volym. Efter den senaste investeringen i sågen så har man ätit 
smörgåstårta var och varannan vecka. 
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4.5.2 Derome Såg 
 
Enligt platschefen använder arbetsledaren nyckeltalen för att ha kontroll på sin verksamhet. 
Det är lättare att reagera om man har något konkret att gå efter. Nyckeltalen används 
dessutom för att visa personalen hur det går. Att enbart styra efter nyckeltalen är inte att 
rekommendera, man måste ha lite känsla för sin verksamhet också hävdar han. 
Produktionsmedarbetarna tycker att det är jättebra att uppföljningen av nyckeltalen sätts upp 
på anslagstavlan. Då vet man vad de ska uppnå, och om de har klarat målet när de går hem för 
dagen. En av produktionsmedarbetarna säger ”Vi behöver inte sitta och vänta på att någon 
ska tala om för oss hur det gått, utan vi kan själva söka informationen om vi vill ha den. 
Dessutom så får vi den skriftligt på våra ackordslappar som vi får tillsammans med lönen 
varje månad”. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4.6 Processen att ta fram nyckeltal 
 
Frågan om hur processen ser ut då man tar fram nya nyckeltal ställdes bara till VD och 
koncernkontroller. 
 
Koncerncontrollern säger att ett av hennes uppdrag från högsta ledningen är att se till att 
organisationen har relevanta nyckeltal att arbeta efter, nyckeltal som är tillförlitliga och som 
är intressanta. Koncerncontrollern har därför gett i uppdrag åt de olika organisationerna att 
fundera på vilka nyckeltal, som kan vara relevanta för verksamheten och att ha i åtanke vad 
det är som gör att pengar tjänas/förloras.   
 
Koncerncontrollern säger, att det inte är lätt att få engagemang ifrån alla. Svårigheten ligger i 
att förklara varför nyckeltal behöver tas fram. ”De som sitter i ledningsgruppen idag kan 
detta på sina fem fingrar. De känner av hur det går för företaget, t ex bara genom att åka en 
tur med bilen genom brädgården. Det är för framtiden och kommande generationer, som nya 
nyckeltal måste tas fram”. 
 
Engageras olika befattningshavare i de olika organisationerna får man med organisations-
kulturen och förståelsen varför nyckeltal ska användas berättar koncerncontrollern. Vi måste 
locka fram nyfikenheten och involvera medarbetarna, fortsätter hon. Min erfarenhet är att 
sprida information i hela organisationen och inte bara i ledningsgruppen. De anställda i 
produktionen mår också bra av att veta hur det går för företaget. För att organisationen 
dessutom ska förstå nyckeltalen behöver de ha varit med och tagit fram dessa. Då vet de vad 
som kan göras för att nyckeltalen ska påverkas åt rätt håll. 
 
VD:n säger att relevanta nyckeltal är de som tidigt ger signaler om att här är något som är fel, 
en alarmklocka. Det är viktigt att nyckeltalen är konstruerade på samma sätt i de olika 
organisationerna för att kunna göra rättvisa jämförelser. ”Vi måste kunna jämföra de olika 
organisationerna på samma sätt vare sig produktionen ligger på 80.000 m3 eller 150.000 m3 
per år”.  
 
De nya nyckeltalen som plockas fram kommer att presenteras på ledningsmötet för Derome 
Timber. Ledningens engagemang får man på det sättet genom att de olika funktionerna deltar, 
VD, platschefer och koncernkontroller, säger VD:n. 
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Koncerncontrollern säger att det inte är meningen att skapa en massa nya rutiner och 
uppföljningar. Informationen finns ofta utspridd på olika ställen, det gäller bara att samla ihop 
och sammanställa den. Sen är det viktigt att de olika avdelningarna i de olika organisationerna 
känner ansvar för sina nyckeltal. Det är först då som resultaten kommer, avslutar hon. 
 
 

4.7 Fördelar och nackdelar med att styra med nyckeltal 
 
VD:n ser det som en fördel att kunna jämföra företagen på rätt sätt genom bra nyckeltal. Det 
går att göra benchmarking genom att jämföra sig med andra företag i branschen. Han anser att 
nyckeltalen ska ha en alarmfunktion så att man tydligt ser avvikelser och kan fördjupa sig i 
orsakerna till avvikelsen. Han anser också att nyckeltal är ett utmärkt sätt att se om 
organisationerna har nått upp till de produktionsbudgeter som är lagda. 
 
Felaktigt konstruerade nyckeltal ger fel styrsignaler hävdar koncerncontrollern. Hon menar 
vidare att det skall vara många nyckeltal. Vidare så måste organisationen förstå de nyckeltal 
som finns. Om man inte förstår ett nyckeltal finns det inte förutsättningar att påverka 
processen för att förbättra situationen, och nyckeltalet.  
 
 

4.7.1 Kinnaredssågen 
 
Själva begreppet nyckeltal är inte så känt på Kinnaredssågen. Idag har de kontroll på den 
längdaptering som sker. De vet vilka längder som de har på terminalerna, idag finns det bara 
två längder. Enligt platschefen har de styrt sina maskinentreprenörer hårt med krav på timrets 
längd. De har också god kontroll på hur mycket som sågas och vilka dimensioner som 
produceras, och de vet också hur mycket som hyvlas samt kvalitetsutfallet från hyvlingen. 
Med den kompetens som finns kan man täcka in hela kedjan från stock till färdigt virkespaket, 
berättar platschefen. 
 
Nackdelen är om det blir för mycket fixering vid resultat, produktions- och försäljnings- 
budgeterna. Enligt platschefen får man inte riskera att endast följa upp försäljning mot 
volymbudgeten. Det är viktigt att få resultatet med sig. Trycker man ut produkter på 
marknaden så brukar det vara på bekostnad av pris och resultat, säger platschefen. 
 
 

4.7.2 Derome Såg 
 
Platschefen på Derome Såg anser att man inte kan styra enbart med hjälp av den ekonomiska 
rapporteringen. Den innehåller många fel och brister, bland annat är lagerhanteringsbiten 
komplex och svår. Däremot är de produktionsmässiga nyckeltalen, volymerna och 
kvalitetsutfallet bra att följa upp. Genom att titta på vilken typ av timmer som skickas in i 
sågen kan vi se hur utfallet blir om det blir plank eller brädor. Knyts detta sedan till vad vi 
stoppar in i hyveln och kvalitetsutfallet från denna, ger det en ganska bra bild av vår 
verksamhet här i Derome, anser platschefen. 
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera det insamlade materialet från empirin. Med bakgrund 
av teorin i kapitel tre kommer vi att genomföra en analys som sedan ska utmynna i uppsatsens 
slutsats. 
 
 
 

5.1 Strategi och mål 
 
Som framgår av intervjuer har strategin stannat på chefsnivå. Väldigt få av respondenterna 
kan redogöra för organisationens mål och strategi. Samuelsson (2004) skriver att 
strategiansvaret är ett chefsansvar som inte kan överlåtas. Strategin sprids i organisationen 
genom sättet att styra. Bergstrand & Olve (2002) menar att det är viktigt att ha en ständig 
medvetenhet om organisationens situation, behov, målsättning och strategi. Det måste 
genomsyra medarbetarnas tänkande så att alla blir i stånd till att tänka strategiskt. 
 
Vid intervjuerna med koncerncontrollern framkommer det att hon anser att strategin är både 
en strategi och ett mål för organisationen. I Controllerhandboken ger Samuelsson (2004) en 
förklaring till vad strategi är, han säger att strategi och mål hänger ihop. När en organisation 
presenterar sina mål görs detta tillsammans med strategin, som talar om hur målen ska 
uppnås. När en organisation presenterar sina mål hänvisar man till strategin. 
 
I organisationernas budget finns mål beskrivna, de innefattar inte bara finansiella nyckeltal 
och utfall utan innehåller även produktionsnyckeltal. Genom att både använda finansiella mål 
och andra nyckeltal kan månadsrapporter användas för att mäta de ekonomiska resultaten och, 
ännu viktigare, för att följa upp de uppsatta målen för produktion. Kaplan & Norton (1999) 
och Bergstand & Olve (2002) säger att i detta skeende byter ledningen fokus från det 
förgångna till framtiden. De diskuterar inte bara hur resultaten uppnåtts utan om prognoserna 
är fortsatt rimliga. 
 
Samtliga respondenter är eniga om att företagets viktigaste mål är att tjäna pengar. För att 
vara konkurrenskraftig på marknaden är det viktigt att effektivisera sin produktion och ligga i 
framkanten på den tekniska utvecklingen. E Goldratt (2004) skriver in sin bok ”Målet” att ett 
företags viktigaste mål är att tjäna pengar och att hitta trumslagaren, det som bestämmer 
produktionstakten.  
 
För att bli framgångsrik är det viktigt att ha olika nyckeltal som fångar upp företagets 
konkurrensfördelar. Derome har investerat mycket i sin produktion de senaste åren. VD:n 
anser att detta kommer att vara en stor konkurrensfördel när allt virke efter stormen Gudrun 
tagit slut och priset på timmer kommer att återgå till det normala. Han menar att det är ytterst 
viktigt att ha olika nyckeltal som stimulerar till att utnyttja investeringar och personal i 
produktionen effektivt för att möta den framtida konkurrensen. Ax et al. (2002) sidan 674 
skriver att ”Efter det att visionen klargjorts och strategin utvecklats ska mål och 
prestationsmått tas fram för de perspektiv som valts. Både målen och måtten väljs med 
utgångspunkt i den formulerade strategin”. 
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5.2 Balanced Scorecard 
 
Derome Timber koncernen vill införa balanserat styrkort. Derome kommer att ha tre 
perspektiv i sitt styrkort, kund, process och utveckling. Det finansiella finns i 
organisationernas budget. Kaplan & Norton (1992) menar att hela idén med det balanserade 
styrkortet bygger på samverkan mellan de fyra perspektiven. Syftet med ett styrkort är att 
berätta om strategin via en uppsättning finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Företaget 
kommer att tvingas styra och följa upp den dagliga verksamheten som påverkar 
morgondagen. Varje mått/mätetal som väljs ut ska ingå i orsak – verkan – mål. För företag är 
det finansiella resultatet målet. (Kaplan & Norton, 1992).  Olve et al. (2003) skriver att ett bra 
styrkort ska ha mått som talar om vad vi gör och vad vi uppnår, med andra ord performance 
drivers och outcome measures. Genom att plocka bort det finansiella (outcome measures) 
förlorar man fokus.  
 
Respondenterna på Kinnaredssågen berättar om hur viktig personalen är, deras attityd och hur 
de mår. Olve et al (2004) skriver att man bör ha med fem perspektiv i styrkortet, finansiellt, 
kund, process, utveckling samt humanperspektivet för att uppnå rätt balans. 
 
 

5.3 Nyckeltal 
 
Platschefen på Kinnaredssågen hävdar att det är viktigt att man följer upp varje körning, hur 
det gått, och om allt gjordes rätt eller om något gjordes fel. Kaplan & Norton (1999) skriver 
att medarbetarna i verksamheten behöver snabb, punktlig och korrekt feedback om den vara 
eller tjänst som just levererats. Bara genom sådan information kan man få medarbetarna med 
sig i arbetet att jobba med förbättringar där man systematiskt eliminerar de fel och brister som 
dyker upp. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
Det finns olika typer av strategiska modeller som beskriver hur nyckeltal kan konstrueras i 
samklang med strategin. Mest tydligt är detta på Derome Såg. Modellen som används brukar 
kallas ”á la budgetering”. Det innebär att via decentraliserat ekonomiskt ansvar forma 
nycklarna till framgång. (Catasús et al. 2002) 
 
VD:n påpekar behovet av att jämföra sig med andra sågverk för att veta att man gör rätt eller 
om man är på väg åt fel håll. Bergstrand & Olve (2002) skriver om vikten av att göra 
branschvisa jämförelser för att uppmärksamma eventuella felaktiga förhållanden. Nyckeltalen 
ska fylla en alarmfunktion och fungera som en väckarklocka och uppmärksamma eventuella 
brister och felaktigheter (Catasús et al. 2002). 
 
Det är tydligt att varje produktionsmedarbetare behöver olika typ av drivning för att öka 
förståelsen för sitt arbete och sin prestation. Medarbetarna har olika intressen och olika 
förmåga att ta till sig information. Platschefen och en av produktionsmedarbetarna på 
Kinnaredssågen vill mäta produktiviteten per skiftlag för att få fram den extra sporren att vara 
bättre än det andra skiftlaget. Den andra produktionsmedarbetaren tror att det är negativt och 
innebär att varje skiftlag enbart ser till sin egen produktivitet och inte till den totala 
produktiviteten för företaget. Catasús et al. (2002) säger att organisationer har olika intressen 
som man måste ta hänsyn till. För att ett tal ska vara ett nyckeltal måste det tala till någon i 
eller omkring organisationen. 
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Går företaget bra mår medarbetarna bra anser platschefen och produktionsmedarbetarna på 
Derome Såg. Det anses vara en sån självklar sak att det inte är något som man behöver prata 
om. På Kinnaredssågen var däremot såväl platschefen som produktionsmedarbetarna av en 
annan åsikt. De eftersträvar ytterligare rapporter/nyckeltal som mäter hur medarbetarna mår. 
Catasús et al. (2002) skriver om att relatera olika typer av nyckeltal till varandra, t.ex. 
korttidsfrånvaro per anställd, för att kunna ställa en diagnos på problemet.  
 
 

5.4 Styrning med hjälp av nyckeltal 
 
VD:n använder de nyckeltalsrapporteringar som han får till att kontrollera statusen på de olika 
organisationerna i koncernen. Han får genom dessa indikationer då något är fel och på vad är 
som är fel. Bergstrand & Olve (2002) skriver att rapporter bör innehålla information som kan 
ligga till grund för analyser och åtgärder.  
 
På Kinnaredssågen belönas de anställda med smörgåstårta vid produktionsrekord. Samuelsson 
(2004) skriver att syftet med belöningar är att motivera till beteenden som är önskvärda för 
företaget. Belöningar är ett medel för verksamhetsstyrning. (Samuelsson, 2004) 
 
På Derome Såg pratar man mycket om budget och utfallet mot budget. Bergstrand & Olve 
(2002) säger att organisationens inriktning kommuniceras och sprids och att detta går ut på att 
genomsyra medarbetarnas tänkande, så att alla blir medvetna om var organisationen är och 
vart den ska. 
 
 

5.5 Processen att ta fram nyckeltal 
 
Koncerncontrollern har till uppdrag att ta fram nya nyckeltal som är tydligt kopplade till 
strategi och mål. Det finns en medveten strävan att ta fram nyckeltal som bättre uppfyller 
syfte och ideal. Enligt Catasús et al. (2002) är ett bra samspel mellan syfte och ideal viktigt. 
Nair (2004) skriver att det är viktigt att involvera medarbetarna för att få förståelse och 
engagemang. Olve et al. (2004) menar att man måste implementera organisationens mål och 
nyckeltal för att få acceptans.  
 
Det framgår att dagens nyckeltal inte täcker informationsbehovet och att det finns en viss risk 
för suboptimering. Catasús et al. (2002) framhäver vikten av att resultat- och styrmått 
samverkar och inte motverkar varandra. Man måste vara medveten om att nyckeltalen skall 
vara svåra att manipulera och minimera risken för suboptimering.  
 
  

5.6 Fördelar och nackdelar med att styra med nyckeltal 
 
Derome är medlemmar i diverse branschorganisationer och genom dessa görs jämförelser 
över hur effektiva de olika medlemsföretagen är. Samuelsson (2004) sidan 703 menar att 
”Nyckeltal kan vara på gott och ont”.  Det är viktigt att de anses som likartade och att man 
kan göra jämförelser över tid och organisationer samt att de är tillräckligt detaljerade för att ge 
rätt beslutsunderlag.  
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Catasús et al. (2002) skriver att nyckeltal har fyra syften, kontroll, lärande, mobilisering och 
belöning. Derome använder sig av nyckeltalen för att känna av statusen på organisationerna. 
Det ska gå snabbt att bilda sig en uppfattning var man är på väg.  
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6 Slutdiskussion 
 
 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som vi dragit utifrån teorin och empirin i vårt arbete. 
Resonemang kommer att hållas utifrån analysen. I slutsatsen kommer vi att ge förslag på 
nyckeltal som kan hjälpa produktionsorganisationen att nå sina mål. Vi kommer att avsluta 
med att ge förslag till fortsatt forskning på området.  
 
 
 

6.1 Resultat av undersökningen 
 
Vi har undersökt vilken typ av nyckeltal som är lämpliga för att stödja strategi och mål i en 
produktionsorganisation. Konkret måste det finnas en uttalad strategi och mål som 
kommuniceras ut i verksamheten. Till hjälpmedel för kommunikationen används nyckeltal.  
  
Talesättet – Enade vi stå, söndrade vi falla – passar bra in om man ska få en 
produktionsorganisation att följa sin strategi och nå sina mål. Det är viktigt att, på ett enkelt 
sätt, kommunicera ut till alla medarbetare vad organisationen vill uppnå. Stannar 
informationen om organisationens strategi och mål på högsta ledningens nivå är det inte lätt 
att få hela organisationen att sträva åt samma håll. I vår studie framkom det att generellt var 
strategin dåligt kommunicerad. Koncernens totala finansiella mål var kända, däremot inte den 
egna enhetens. 
 
Ingen av de organisationer vi undersökte har infört Balanced Scorecard. Vi har i vår 
undersökning valt att använda oss av Olve et al’s. (2004) synsätt på hur ett Balanced 
Scorecard är uppbyggt med de fem perspektiven. Med hjälp av de kan man ta fram nyckeltal 
som är relevanta för hela organisationen. Med vår undersökning vill vi beskriva att Balanced 
Scorecard’s fem perspektiv är en viktig del för att konstruera relevanta nyckeltal för en 
produktionsorganisation. Genom att använda Balanced Scorecard som inspirationskälla får 
man nyckeltal som har olika perspektiv. För att vara ett framgångsrikt företag idag är de icke-
finansiella nyckeltalen minst lika viktiga som de finansiella. 
 
Vid intervjuerna framkom det att redan idag används en del nyckeltal, både finansiella och 
icke-finansiella. Nyckeltalens huvudsakliga funktion är att åskådliggöra utfallet av 
genomförda händelser (produktivitet). Organisationerna har få nyckeltal för utvecklings- och 
humanperspektivet. Det är viktigt för en organisation att ha nyckeltal som täcker Balanced 
Scorecards fem perspektiv för att ge en rättvisande bild och driva utvecklingen framåt. 
 
I vår undersökning framkom det att nya nyckeltal tas fram centralt och kommer att 
kommuniceras ut i organisationen till berörda chefer. Cheferna kommer i sin tur att informera 
sina underställda om de nya nyckeltalen. Risken finns att inte alla kommer att känna sig 
delaktiga i de nya nyckeltalen. 
 
Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med att styra med nyckeltal. Fördelar finns 
i snabba korrekt konstruerade nyckeltal som hjälper organisationen att reagera snabbt vid 
avvikelser. Nyckeltal får aldrig enbart bli en information till ledningen. Ska de ge något krävs 
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det att man använder sig av informationen i det dagliga produktionsarbetet. Nackdelen är om 
målgruppen inte har förtroende för det som presenteras. 
 
Slutsatsen vi drar är att en organisation behöver produktionsnyckeltal som är nedbrutna 
till grupp- eller individnivå. De ska vara kopplade till organisationens strategi och mål. 
Nyckeltalen bör vara uttryckta på ett tydligt sätt, mätta i kronor eller procent. Vidare medför 
det att nyckeltalen på detta vis gör medarbetaren i produktionsorganisationen medveten om 
hur han genom sin insats kan påverka utfallet. 
 
 

6.2 Rekommendationer 
 
För att bli en konkurrenskraftig produktionsorganisation anser vi att det är viktigt att 
nyckeltalen är nedbrutna och påverkbara: Vidare krävs en snabb återrapportering/feedback för 
att åskådliggöra orsak-verkan-sambandet. Det är viktigt att undersöka om produktions-
medarbetarna förstår nyckeltalen. Nyckeltalen bör formuleras så att risken för suboptimering 
minimeras.  
 
Strategi och mål måste kommuniceras ut i organisationen ända ner till individnivå. Vårt 
förslag är att bryta ner strategin i nyckeltal som i sin tur bryts ner på avdelningsnivå där 
produktionsmedarbetaren känner att han kan styra och påverka nyckeltalen. Det är viktigt att 
samtliga anställda får finansiell information, men den måste presenteras på ett sätt som 
innebär att kopplingen mellan arbete och resultat är tydlig. Investeras det mycket i 
produktionsutrustning är det viktigt att ha nyckeltal som fångar upp och mäter resultatet av 
investeringen. Det är även viktigt att ha bra nyckeltal för humankapitalet då det är en viktig 
framgångsfaktor för en verksamhet. För alla nyckeltal gäller det att vara medveten om risken 
för suboptimering.  
Nyckeltalen bör tas fram i samarbete med berörda delar av organisationen. Det är bara genom 
delaktighet, förståelse och acceptans som nyckeltalen driver utvecklingen framåt. 
 
Vi har valt att använda oss av styrkortets fem processer (Olve et al. 2004) när vi ger exempel 
på relevanta nyckeltal för en produktionsorganisation. Vårt förslag på nyckeltal för en 
produktionsorganisation är:  
 
Finansiella: 
• TB per producerad enhet 
• Vinst/resultat per producerad enhet 
• Lönekostnad per producerad enhet 
• Maskinutnyttjning, % 
• Soliditet, % 
• Lageromsättningshastighet, ggr 
 
Kund: 
• Kundlojalitet, % 
• Kundlönsamhet per producerad enhet 
• Kundtillfredsställelse, % 
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Process: 
• Leveranssäkerhet, % 
• Reklamationer, kr 
• Produktivitetsförbättringar, % 
• Administrationskostnad per anställd, kr 
• OEE-tal, % 
 
Utveckling: 
• Utbildningskostnad per anställd, kr 
• Investering i utbildning av kunder, kr 
• Förslagsverksamhet, förslag/anställd 
 
Human:  
• Personalkostnad per timme, kr 
• Övertid i procent av arbetad tid, % 
• Arbetstillfredsställelse, % 
• Frånvaro, % 
• Personalomsättning, % 
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Det finns flera tänkbara uppslag som är intressanta för vidare forskning. Ett förslag till 
fortsatta studier och analyser kan vara att utveckla ett intressant informationspaket till 
medarbetarna. De kan då på ett enkelt sätt lära sig organisationens strategi och mål, inklusive 
viss produktionsekonomisk utbildning. Informationspaketet bör på ett pedagogiskt sätt väcka 
den enskilda produktionsmedarbetarens intresse för att veta mer och en förståelse för hur han 
kan påverka.  
 
En annan intressant infallsvinkel kan vara att utforska hur ökad motivation och medvetenhet 
hos produktionspersonalen kan öka produktiviteten och effektiviteten. Detta kan kännas 
angeläget idag med tanke på alla nedskärningar och nedläggningar.  
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Bilaga 1 Befintliga nyckeltal 
  
 
Finansiella nyckeltal 

♦ Resultat 
♦ Snittpriser 
♦ Soliditet 
♦ Likviditet 
♦ Kassaflöde 
♦ Marginal 
♦ Lageromsättningshastighet 

 
Icke-finansiella nyckeltal 

♦ Utlastad volym 
♦ Inköpt volym 
♦ Hyvlad volym 
♦ Stopptider 
♦ Sågad volym 
♦ Utbytestal 
♦ Längdfördelning på råvara 
♦ Sjukfrånvaro 
♦ Frisknärvaro 

 



    

Bilaga 2 Respondenter 
 
 
Derome Timber 
 
VD Anders Thorild har arbetat inom koncernen i 21 år och ser som sin viktigaste uppgift att 
bl a se till att organisationen fungerar. Han arbetar med koncernens långsiktiga mål och 
strategi. Thorild har fått i uppdrag av styrelsen att delta och driva strategifrågorna. Som sin 
arbetsuppgift har han även att driva utvecklingsprojekt 
 
Koncerncontroller Anna Leimalm har arbetat i 1½ år på Derome Timber och ser som sin  
viktigaste arbetsuppgift att knyta ihop verksamheten så att alla jobbar mot samma mål, att det 
finns en relevant uppföljning med fokus på marginaler och relevanta nyckeltal 
 
  
 
Kinnaredssågen 
 
Platschef Per-Uno Larsson har arbetat på Kinnaredssågen i 35 år han ser som sin viktigaste 
arbetsuppgift att se till att alla gör det de ska, dvs. övervaka. Han kände sig nyttigare när han 
var mer delaktig i produktionen, körde truck mm 
 
Produktionsmedarbetare Johnny Severinsson har varit på Kinnaredssågen i 23 år och 
produktionsmedarbetare Kjell-Göran Nilsson 12 år. De ser som sin viktigaste arbetsuppgift att 
producera så bra och så mycket virke som möjligt.  
 
 
 
Derome Såg  
 
Platschef Per Andersson har arbetat på Derome Såg i 12 år och han ser som sin viktigaste roll 
att göra budgeten och ha personalansvaret. 
 
Produktionsmedarbetare Carl-Yngve Andersson har arbetat på Derome Såg i 32 år, han tycker 
att Derome Såg har varit en mycket bra arbetsgivare annars hade man inte stannat så länge. 
Produktionsmedarbetare Erik Karlsson har varit på Derome Såg totalt 11 år i två olika 
omgångar. Samma person som anställde honom första gången gjorde det även andra gången. 
De ser som sin viktigaste arbetsuppgift att producera och att vara så effektiva som möjligt, 
Målet är att bli bättre. 



    

Bilaga 3 Organisationsschema 
 

Kinnaredssågen AB 
 
 
 

VD
Anders Thorild

Platschef
Per-Uno Larsson

Kvalitet/ Miljö/ Arbetsmiljö
Sven Larsson

Göran Svensson
xxx

Marknad/ Fsg/ Inköp
Per-Uno Larsson

Sven Larsson

Processutveckling
Sven Larsson

Utlastning
Ola Blohm

Malin Welander

Planering/ Arbetsledning
Sven Larsson

Ola Blohm

Underhåll
Mek: Jörgen Palm

El: Tomas Augustsson

Ekonomi

Charlotte Ruther

Utlastning
Johan Bengtsson

Såg/ Råsortering
Tore Hansson

Jonny Severinsson

Timmerplan
Tore Hansson

Jonny Severinsson

Justerverk/ Hyvel
Roger Andersson

Tork/ Panna
Bo Nilsson

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

Derome Såg AB 
 

 

VD
Anders Thorild

Platschef
Per Andersson

Miljöansvarig
Göran Svensson
Miljösamordnare
Göran Svensson

Försäljning
Per Andersson,

Ingemar Emilsson,
Tommy Pettersson

Inköp
Ingemar Emilsson
Henrik Fävremark

Kvalitetssamordnare
Göran Svensson

Ekonomiavdelning/
Löner

Jonas Lindholm

Planering/Transport
Ulf O

Logistik
Henrik F
Nicklas P

Fingerskarv
Henrik F

Luckor/Stress
Henrik F

Limfog
Vilande

Verksamhet

Kortskarv
Vilande

Verksamhet

Fordon
Göran S

Mek..
Dan B

Elverkstad
Ingvar B

Justerverk
Nicklas T

Såg
Nicklas T

Tork
Nicklas P

Hyvleri
Stefan H

Briketten
Kjell G

Organisationsschema
Derome Såg AB

Arbetsmiljöansvarig
Göran Svensson

 
 
 
 



    

Bilaga 4 Intervjuguide  
 
VD 

1. Vad är din roll som VD i företaget 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
3. Hur lyder företagets strategi och mål? 
4. Vet alla om företagets strategi och mål? 
5. Är måtten/nyckeltalen kopplade till företagets strategi och mål? Förklara? 
6. Vilka rapporter får du regelbundet och hur använder du dem i din styrning av 

organisationen? 
7. Vilka mått styrs företaget med? (finansiella, icke-finansiella) 
8. Vad lägger du störst vikt vid, de finansiella eller de icke-finansiella måtten? 
9. Vilka mått är viktigast för er organisation? 
10. Vilka mått är det viktigaste för att mäta produktionens effektivitet?  
11. Vid utvärderingen av prestationerna hos de underliggande enheterna vad tittar ni på? 
12. Har ni funderat över att införa nya nyckeltal eller någon typ av balanserat styrkort? 
13. Vad är det viktigaste målet för Kinnaredssågen/Derome Såg? 

 
 
Platschef 

1. Berätta om din roll som platschef i företaget? 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
3. Vilket är företagets strategi och mål? 
4. Vet alla om företagets strategi och mål? 
5. Berätta om företaget du är ansvarig för? 
6. Vilka rapporter får du regelbundet och använder du informationen? 
7. Har ni några mått/nyckeltal som mäter verksamheten.  
8. Vem är det som använder dessa mått? Vad används de till? 
9. Är de mått som används kopplade till organisationens mål och strategi? 
10. Vad anser du om de olika måtten? Saknar du några mått? 
11. Vad är det viktigaste målet för Kinnaredssågen/Derome Såg? 

 
 
Koncerncontroller 

1. Berätta om din roll som koncerncontroller? 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
3. Känner du till företagens strategi och mål? 
4. Vilken typ av mått används? (finansiella, icke finansiella) 
5. Vad används dessa mått till?  
6. Hur ser målen ut för styrningen av verksamheten? 
7. Viken strategi kommer du att tillämpa för att följa målen? 
8. Finns det någon koppling mellan de icke-finansiella måtten och företagets strategi. 
9. Har ni funderat över att införa nya nyckeltal eller någon typ av balanserat styrkort 
10. Vilka mått anser du vara viktigast för organisationen? 
11. Vilka mått är viktigast för att mäta produktionens effektivitet?  
12. Vad är det viktigaste målet för Kinnaredssågen/Derome Såg? 

 



    

Produktionsmedarbetare 
1. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
2. Vad känner du till om företagets strategi och mål? 
3. Är du medveten om din avdelnings mål? 
4. Hur mäts din avdelnings prestation? Med vilka mått? 
5. Får du någon återkommande information på vad din avdelning presterar? 
6. Vad anser du om de olika måtten? 
7. Har du möjlighet att påverka målen i ditt arbete? 
8. Vad tycker du ska mätas på din avdelning? 
9. Vad anser du vara det viktigaste målet för Kinnaredssågen/Derome Såg? 


