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Förord 

 

”Jag hör och glömmer, jag ser och minns, jag gör och förstår” 

- Kinesiskt ordspråk 

 

När vi i slutet av 2005 träffades och började fundera på vad vår kommande 

magisteruppsats skulle handla om var vi tämligen eniga. Vi ville arbeta med att skapa 

ett ekonomiskt styrverktyg i ett företag och efter samtal med ledningen i Abetong AB 

så var vi på väg. Slutresultatet av samarbetet med Abetong är den uppsats som nu 

läsaren håller i sin hand. 

 

Till att börja med vill vi tacka Hans Davidsson, Sven Ljungkvist, Jan Stenmark, 

Torbjörn Nilsson, Hans Gardehall och Bengt-Eric Hartonen på Abetong. Utan Ert 

engagemang hade denna uppsats aldrig blivit klar och vi hoppas att arbetet var lika 

givande för Er som det var för oss. 

 

Vidare vill vi tacka de opponenter som gett oss råd och vägledning på resan fram mot 

detta slutmål. Ett stort tack också till Rolf G Larsson vid Ekonomihögskolan för all 

den kunskap som Du har bidragit med inom prototyping- och styrkortsområdena. 

Tack också till Torbjörn Bredenlöw vid Ekonomihögskolan och Copenhagen 

Business School som har varit vår examinator för denna uppsats. 

 

Slutligen vill också rikta ett stort tack till vår handledare Göran Andersson vid 

Ekonomihögskolan i Växjö. Du har lett oss in på rätt spår när vi varit vilse i 

litteraturen och gett oss ”hårda puckar i magen” precis när vi behövde det som mest. 

Vi är övertygade om att Din kunskap och erfarenhet till stor del bidragit till att vi nu 

kan titulera oss ekonomer. 
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Titel: Balanced Scorecard i Abetong – prototyping av ett ekonomiskt styrverktyg 
 

 
 
Bakgrund: Moderna företag behöver väl utvecklade prestationsmätningssystem och 
utvecklingen har lett fram till att mätning av prestationsindikatorer har fått större vikt. 
Fallföretaget Abetong AB har under senare tid upplevt problem med att hitta relevans 
för sina prestationsmätningar eftersom det saknas förståelse för ekonomistyrningen i 
organisations olika delar, speciellt i produktionen. För att återfå denna relevans 
rekommenderar bl.a. Kaplan och Norton användandet av Balanced Scorecard 
eftersom detta styrverktyg tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella styrtal. 
 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att konstruera ett funktionellt ekonomiskt styrverktyg 
för Abetong där särskild tyngd skall läggas vid de interna processerna. 
 
Avgränsningar: Av praktiska skäl har arbetet fokuserat på Division Anläggning och 
som exempel på tillverkningsanläggning refereras endast till en av Abetongs 
tillverkningsanläggningar, Vislanda S-fabriken. 
 
 
Metod: Uppsatsen är uppbyggd enligt prototypingmetodik. Metoden innebär att 
prototyper arbetas fram efter hand, varefter ny empiri och teori lyfts in så att 
prototypen hela tiden kan förfinas. Empiriskt material kommer främst från intervjuer, 
ekonomiska rapporter och affärsplaner. Den teoretiska referensramen bygger på 
diverse litteratur inom ekonomistyrningsområdet. 
 
 
Bidrag: Ett Balanced Scorecard har konstruerats för Abetong. Prototypingprocessen 
medger dock att ett fortsatt arbete sker med att samla in data och förfina modellen så 
att dess funktion och användbarhet kan öka. 
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I 
1. Inledning 
            

           det här kapitlet är vår avsikt att ge läsaren en introduktion och bakgrund till ämnet. 

Detta skall skapa en förståelse hos läsaren för den diskussion som vi sedan för fram till 

uppsatsens syfte. Dessutom presenteras de avgränsningar som vi har gjort. 

1.1 Bakgrund 
Ekonomistyrning handlar om att skapa ett önskat beteende inom organisationen för att därmed 

lyckas med sin strategiimplementering och måluppfyllelse.1 I Johnsson och Kaplans 

Relevance Lost, the Rise and Fall of Management Accounting riktar författarna kritik mot den 

traditionella ekonomistyrningen. Kritiken tar sin utgångspunkt i att företagsledningar hitintills 

förlitat sig allt för mycket på den information som kommer ur finansiella rapporter. De har 

misslyckats med att använda information som är tidsriktig och relevant för företagets 

processer och den omgivning som företaget befinner sig i.2 Bland annat lyfter Otley fram 

tankar om att ekonomistyrningen måste anpassas till sin omgivning och sina förutsättningar 

för att kunna bli effektiv3. 

 

Simons använder analogin med en bil för att förklara vad ekonomistyrningen har för 

betydelse. Författaren menar att precis som en bilförare använder instrumentpanel, ratt, gas- 

och bromspedal för att kontrollera riktning och hastighet på bilen, måste företag också 

använda diverse hjälpmedel för att kontrollera att den strategiska riktningen bibehålls. Ett 

företag som försöker att hålla en hög prestationsnivå måste därför, i likhet med en sportbil, ha 

väl utvecklade prestationsmätningssystem.4 Bristerna i den traditionella ekonomistyrningen 

har lett till en kraftig förändring inom bl.a. prestationsmätningsområdet och användningen av 

nyckeltal.5 Zhu menar att alla företagets processer består av någon form av förädling, vilket 

innebär att företagets ledning alltid kommer att vara intresserad av att mäta detta. Genom att 

mäta och följa upp input, output och processen däremellan, får ledningen möjlighet att 

förbättra företagets produktivitet. På detta sätt blir prestationsmätningen ett verktyg för 

                                                 
1 Anthony & Govindarajan (2003); s. 4 
2 Johnson & Kaplan (1991); s. 1ff 
3 Otley (1980); s.413 
4 Simons (2000); s. 5 
5 Pun & White (2005); s. 51 
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ständig förbättring och blir speciellt viktigt i dagens högteknologiska och konkurrensutsatta 

värld.6 

 

Det är denna diskussion som vi ska applicera på Abetong AB. Under ett möte i mars 2006 

med utvecklingschef Jan Stenmark samt ekonomichef Sven Ljungkvist fick vi i uppgift att 

försöka finna en lösning på företagets prestationsmätningsproblem. Problemet grundar sig i 

att Abetong under lång tid har använt sig av nyckeltal som blivit förlegade som 

prestationsindikatorer. Abetongs representanter menar att de också har upplevt problem med 

att få förståelse för prestationsmätningar och strategier i organisationens lägre delar.  I 

dagsläget fokuserar Abetong främst på förbättringar och effektivisering inom sin produktion 

där de upplever problem med kvalitetsbristskostnader. Därför vill de lägga speciell vikt vid 

produktionen när ett nytt prestationsmätningssystem utvecklas i företaget.7 

 

1.2 Problemdiskussion 
Prestationsmätningssystem som innehåller både finansiella och icke-finansiella nyckeltal har 

under senare tid varit ett ämne som ha dragit till sig intresse från företagsledningar och 

akademiker. Anledningen till denna utveckling är att mätningar anses förbättra 

kommunikationen och underlättar strategiimplementering.8 Utöver detta hjälper 

prestationsmätningar även till med att identifiera styrkor och svagheter i processerna, 

tillfredställa kundernas behov och ger dessutom företaget förmågan att hitta nya 

affärsmöjligheter. Att endast använda ett fåtal finansiella mått såsom räntabilitet och 

vinstmarginal ger inte ledningen tillräckligt mycket information för att kunna leda och styra 

dagens komplexa företag.9 Ett gemensamt tema i samtliga prestationsmätningssystem är att de 

hjälper ledningen att kontrollera att strategin implementeras på ett bra sätt genom att jämföra 

utfallet med strategiska målsättningar.10 

 

I den komplexa affärsvärlden räcker det alltså inte att styra med endast ett mått, utan företag 

måste klara av att bearbeta information från flera håll. Otley anser att moderna företag i 

föränderliga kontexter drar nytta av maktdecentraliserade organisationer eftersom dessa är bra 

                                                 
6 Zhu (2003); s. 1 
7 Ljungkvist & Stenmark 060321 
8 Pun & White (2005); s. 53 
9 Zhu (2003); s. 2 
10 Simons (2000); s. 7 
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på att fånga upp beslutsgrundande data från många olika dimensioner.11 Detta är viktigt för att 

företag skall kunna nå sina målsättningar. Ett verktyg som Kaplan och Norton presenterar 

som hjälpmedel för detta är Balanced Scorecard (BSc), det balanserade styrkortet. Detta 

instrument använder både finansiella och icke-finansiella mått för att skapa relevant 

information, förbättra sig och därmed nå sina målsättningar.12 Det har dock visat sig att 

många aktörer inom näringslivet har haft svårt att ta till sig fenomenet BSc. Många tycker att 

detta verktyg är alldeles för diffust och att innehållet i styrkortet inte stämmer överens med 

hur verkligheten ser ut, vilket gör det svårt att uppnå en lyckad implementering.13 

 

Trots de eventuella svårigheterna med Balanced Scorecard har vår uppgift efter samtal med 

Abetongs ledningsgupp fastställts till att sammanställa prestationsmätningar i ett ekonomiskt 

styrverktyg. Detta styrverktyg skall utgå ifrån Kaplan och Nortons tankar om Balanced 

Scorecard och framförallt vara inriktat mot förbättringar i företagets produktions- och 

projektledningsprocess.14 

 

1.3 Syfte 
 Syftet med uppsatsen är att konstruera ett ekonomiskt styrverktyg i Abetong där särskild vikt 

skall läggas vid de interna processerna.  

 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att endast beröra Division Anläggning inom Abetong. Som 

exempel på produktionsanläggning används Vislanda S-fabrik. Dessa delar anses talande för 

organisationen som helhet och därför kan en lyckad implementering av styrkortet leda till en 

fullständig implementering i Abetong. 

 

1.5 Relevans 
Eftersom vi tillsammans med Abetong har som uppgift att konstruera ett ekonomiskt 

styrverktyg i en av Abetongs divisioner,  anser vi att syftet med denna uppsats har en praktisk 

relevans. 

                                                 
11 Otley (1980); s. 413f 
12 Kaplan & Norton (1999); s. 11f 
13 Graham (2003); s. 33 
14 Ljungkvist & Stenmark 060321 
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I 
2. Metod 

            

          det här kapitlet beskriver vi tillvägagångssättet i vårt uppsatsarbete i form av 

metodologiska ställningstaganden och val. Dessutom behandlas hur vi har gått tillväga vid 

vår datainsamling. Slutligen förs en diskussion rörande uppsatsen kvalitetskriterier. 

2.1 Val av metod 

Vår uppsats kommer att utgå ifrån den uppgift som vi har fått av fallföretaget. Anledningen 

till att vi valde att samarbeta med Abetong under denna magisteruppsats var att vi haft kontakt 

med dem genom en tidigare utförd studie på en av deras fabriker. Vi fick i uppdrag av 

Abetongs ledning att skapa ett prestationsmätningssystem och därför tyckte vi att det vore 

intressant att skapa ett företagsspecifikt styrverktyg som kunde vara till nytta för 

företagsledningen. Metoden vi använde för att lösa detta praktikfall var prototyping vilket 

innebär att ny information fortlöpande har samlats in och kontinuerligt reviderat och 

uppdaterat vår referensram. Denna metod tycker vi är bra att använda för att den ger 

uppdragsgivaren möjlighet att fortlöpande granska och ge feedback på modellen som vi 

utvecklar. Därför tror vi att detta arbetssätt ger det bästa slutresultatet.   

 

2.2 Prototyping 

Vonk (1990) väljer att definiera prototyping som:15 

”a working model of (parts of) an information system, which emphasizes specific aspects of 

that system” 

 

Prototyping innebär enligt Lantz att en modell byggs upp utifrån det system som skall 

utvecklas. För att kunna bygga en modell med hjälp av prototyping måste modelleraren ha 

tillgång till alla de behov som finns för att kunna utveckla modellen, åt exempelvis ett företag 

eller organisation. Användaren av prototypen är en aktiv deltagare i prototypingprocessen då 

denne ständigt utvärderar prototypen och ger förslag till förbättringar, samtidigt som denne 

även fördjupar sig i sina egna behov som ligger till grund för utvecklingen av prototyperna.16 

När modelleraren får tillgång till mer data från den verksamhet som denne studerar ökar även 

                                                 
15 Vonk (1990); s. 20 
16 Ibid; s. 23 
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förståelsen varför behovet av viss data finns hos den aktuella verksamheten17. Först utvecklas 

en prototyp som sedan blir verktyg för att kunna nå fram till den slutliga produkten. Den 

första prototypen blir alltså aldrig den slutgiltiga versionen utan allt eftersom den bearbetas 

och tillförs mer data, ju närmre det slutliga resultatet kommer vi.18 Det finns olika typer av 

prototyper vilka kan vara dels utseendeprototyper, som endast visar en bild av prototypen men 

som inte innehåller någon testfunktion. Den andra typen kallas för funktionsprototyper vilka 

till skillnad från utseendeprototyperna består av en funktion som kan testa prototypen.19 Den 

prototyp som vi avser att konstruera är funktionsprototypen eftersom vi tror att det kan vara 

intressant att testa styrkortets användbarhet med hjälp av denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1; Prototypingprocessen; Källa; Vonk (1987) 

2.3 Insamling av data 

Ändamålet med uppsatsen var att utifrån Abetongs specifika behov konstruera ett styrverktyg 

som kan hjälpa företaget att överkomma vissa problem i ekonomistyrningen. Teori har 

hämtats in från relevanta forskningskällor inom dessa områden. Exempel på dessa är 

författare som Kaplan & Norton, Johnson, Olve etc. För att få tillgång till dessa källor har vi 

använt bibliotekskatalogen och tillgängliga databaser på Växjö Universitetsbibliotek.  

 

Våra empiriska data har främst samlats in via intervjuer med personer på strategiskt viktiga 

poster inom Abetong. Personerna som vi har intervjuat presenteras nedan. 

- Hans Davidsson, Verkställande Direktör 

- Sven Ljungkvist, Ekonomichef 

- Hans Gardehall, Marknads- och affärsutvecklingschef 

                                                 
17 Vonk (1990), s. 33 
18 Lantz (1985), s. 2f 
19 Flensburg & Friis (1999), s.174 
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- Jan Stenmark, Utvecklingschef produktion 

- Torbjörn Nilsson, Personalchef 

- Bengt-Eric Hartonen, Fabrikschef Vislanda S-fabrik   

 

Primärdata har dessutom kompletterats med sekundärdata från företagets hemsida, affärsplan 

och informationsbroschyr. Yin menar att det är viktigt att använda sig av flertalet olika källor 

vid arbete med ett sådant uppdrag som vi har blivit tilldelade av Abetong. Han menar vidare 

att det är viktigt att den eller de personer som arbetar med ett forskningsprojekt klarar av att 

hantera dessa källor när de upprättar sin rapport.20  

 

Intervjuerna har varit uppbyggda i enlighet med Yins tankar att en intervju skall vara mer en 

guidad konversation än ett frågeformulär. Forskaren skall därför klara av att både följa sitt 

intervjumanus samtidigt som denne även skall kunna ställa nya och relevanta frågor utan att 

detta stör manuset.21 

 

2.4 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa rätt kvalitet vid problemlösning liknande vår nämner Yin fyra olika 

kvalitetskriterier som forskaren måste ta hänsyn till. Dessa är konstruktionsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och reliabilitet. Konstruktionsvaliditet innebär att forskaren måste 

samla in och etablera korrekta operationella mätningar som passar det som skall studeras.22 I 

vår studie uppnår vi detta krav genom att våra insamlade data kommer ifrån ett flertal olika 

källor inom Abetong. Våra källor har tillgång till relevant data för att skapa ett lämpligt 

styrverktyg för Abetong. Intern validitet medför en förklaring av det kausala sambandet 

mellan olika delar av det studerade området och därmed visar hur dessa delar påverkar 

varandra23. Då vi i en av våra prototyper beskriver detta samband mellan olika mått inom 

företaget anser vi att vi skapar intern validitet i arbetet. Extern validitet innebär enligt Yin att 

kvalitet i studien uppnås då studiens resultat kan vara generaliserbara inom en viss sfär24. 

Eftersom alla faktorer som vi har studerat är specifika just för Abetong menar vi att vår studie 

blir svår att generalisera för fler företag än fallföretaget. Reliabiliteten i en studie avgör hur 

                                                 
20 Yin (2003); s. 83 
21 Ibid; s. 89f 
22 Ibid; s. 34f 
23 Ibid 
24 Ibid 
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väl utförandet av samma datainsamlingsmetoder vid upprepade tillfällen kan ge samma 

resultat som den aktuella studien gav25. Vi anser att vår problemlösning har en hög grad av 

reliabilitet då vi har dokumenterat samtliga intervjuer med våra intervjuobjekt på företaget. 

Därmed kan en problemlösare ta del av denna dokumentation och komma fram till samma 

resultat som vi har gjort. 

 

                                                 
25 Yin (2003); s. 34 
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I 
3. Abetong AB 

            

          det här kapitlet presenteras fallföretaget Abetong AB och vi ger en beskrivning av 

företagets historia och deras verksamhet. Dessutom redogör vi för hur Abetong AB arbetar 

med sin ekonomistyrning i dagsläget och varför det finns ett behov av nya hjälpmedel i 

ekonomistyrningen.    

3.1 Verksamhet och marknad 

Abetong bildades 1945 och är ett industriföretag som i huvudsak utvecklar, tillverkar och 

installerar prefabricerade betongkomponenter. Företagets huvudmarknad är Sverige och 

delmarknaderna är Norge och Danmark. Abetong anser att den viktigaste verksamhetsgrenen 

är järnvägsmarknaden vilken inkluderar bl.a. betongsliprar till järnvägsspår. En annan viktig 

hörnsten i verksamheten är tillverkning av betongtankar.26 

Företagets produkter kan delas in i tre divisioner; väg, anläggning, hus och lantbruk. Division 

Anläggning tillverkar bland annat sliprar, bassänger och industrihallar. Produkterna i denna 

division är indelade i fyra grupper: energi och miljö, industri och övriga hus, skydd och 

säkerhet samt väg och järnväg. Division Hus levererar stomsystem för flerbostadshus, 

industrier samt kommersiella byggnader. En baskomponent i denna division är den s.k. 

preconformen, som ökar byggtakten med hjälp av prefabelement. Division Lantbruk levererar 

heltäckande byggkoncept till det moderna lantbruket. Detta innebär alltifrån enskilda 

produkter till kompletta byggnadsanläggningar.27 

 

Företaget ser sig själva som ledande på betongmarknaden, både finansiellt och teknologiskt. 

Sedan 1995 har Abetong samarbetat med Chalmers tekniska högskola, vilket bidrar till att 

företagets tekniska kompetens håller hög nivå. Tack vare väl utvecklade joint-ventures och 

andra samarbeten tror de att de kan vara ledande på marknaden även i framtiden. Abetongs 

teknik och licenser används idag över hela världen. Företaget är ISO 9001-certifierat och 

arbetar mycket med att genom sin branscherfarenhet även utveckla sina samarbetspartners 

kvalitetsprogram.28 Företaget har ca 550 anställda och omsatte 2005 drygt 700 Mkr. Abetong 

                                                 
26 www.abetong.com 
27 Abetong företagspresentation 
28 www.abetong.com 
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har i stort sett upplevt kontinuerligt förbättrade finansiella siffror sedan 90-talet. 

Omsättningen prognostiseras öka till 750 Mkr under 2006.29 

 

Inom några år tror Sven Ljungkvist att Abetongs organisationsstruktur kommer att förändras 

då Moderbolaget Heidelberg Cement Group kommer att införa förändringar. Detta skall 

främst ske genom att ekonomifunktionen i samtliga skandinaviska dotterbolag, däribland 

Abetongs, kommer att centraliseras. Rent organisatoriskt kommer då endast själva 

controllerfunktionen finnas kvar på Växjökontoret.30 

 
Figur 2; Järnvägsräls på slipers från Abetong; Källa: www.abetong.se  

 

3.2 Ekonomistyrningen idag  

3.2.1 Omgivning och förutsättningar 

Abetong befinner sig idag i en kontext där betongmarknaden kan betecknas som mogen och 

inga stora förändringar sker, vare sig det gäller produkter eller produktion. Företaget är 

marknadsledande på flera fronter och räknar i framtiden med att inrikta sig mot nya 

marknader. I dagsläget inriktas framförallt energin mot den skandinaviska betongmarknaden, 

men Polen och Baltikum ses som tänkbara framtidsområden. En viktig sak att tänka på när det 

gäller nya marknader är hänsynstagandet till att det måste finnas en geografisk närhet mellan 

                                                 
29 Affärsplan Abetong (2006) 
30 Ljungkvist 060403 
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företaget och kunderna, eftersom betongprodukter till sin natur är svåra att flytta långa 

sträckor.31 

 

Abetongs ledning ser företaget som ett relativt välutvecklat betongföretag, jämfört med 

branschen i stort. De försöker att anpassa sig till omvärldens krav främst genom att arbeta i en 

organisationen baserad på projekt, understödda av diverse centrala funktioner, såsom ledning 

och tillverkning. 32 Abetongs huvudprocess finns beskriven i bilaga 1 

 

Abetongs affärsplan är i dagsläget det övergripande ledningsverktyget och syftar till att visa 

vad som krävs för att företaget ska bli framgångsrikt. Affärsplanen är indelad i fem 

huvuddelar. Dessa är Ekonomi/finans, Nytänkande/utveckling, Medarbetare/personal, 

Kunder/marknad/försäljning samt Interna processer. Inom varje målområde finns mål och 

strategier formulerade, vilka skall revideras och följas upp löpande på ledningsgruppens 

möten.33 En kortare sammanställning av hur Abetong i dagsläget styrs genom strategiska mål 

och mått från affärsplanen finns i bilaga 4. 

 

3.2.2 Behov av nya hjälpmedel 

Ledningsgruppen anser att de i dagsläget har en relativt bra kontroll över företagets processer, 

men det finns delar som de inte är nöjda med. Sven Ljungkvist menar att Abetong historiskt 

sett har upplevt problem med att få förståelse och engagemang kring visionen och dessutom 

har ledningen svårt att omsätta finansiella resultat till konkreta handlingsplaner.34 Ljungkvist 

får medhåll i detta resonemang av både Jan Stenmark och Hans Gardehall som menar att 

medarbetarna ibland är dåligt införstådda med visionen. Därmed förstår de heller inte 

betydelsen av sin egen insats i processen. Detta medför försämrad effektivitet i de interna 

processerna och fler kvalitetsbristskostnader.35 

 

Enligt VD Hans Davidsson befinner sig Abetong idag i en tid som har präglats av ökande 

omsättning, men utan att resultaten har förbättrats i samma hastighet. Företagsledningen tror 

genom sina kontinuerliga uppföljningar att problemet framförallt ligger i 

                                                 
31 Davidsson  060405 
32 Ibid 
33 Affärsplan Abetong 2006 
34 Ljungkvist  060403 
35 Gardehall & Stenmark 060404 
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tillverkningsprocesserna, kvalitetsbrister och intern kommunikation. I dagsläget utför 

företaget dock inga exakta mätningar av kvalitetsbristskostnaderna då de tycker att detta är ett 

alltför komplicerat arbete. Vad som ledningen dock inte har bra bild över är vad som mer 

exakt kan ligga bakom den försämrade marginalen. Eftersom Abetong har upplevt problem att 

uppnå bra effektivitet i vissa produktionsanläggningar, skall därför styrningen i framtiden 

fästa större vikt vid uppföljning av produktionseffektivitet, kvalitet och målstyrning i 

produktionen.36 

 

Styrningen idag utgår framför allt ifrån resultatstyrning av företagets olika delar, såsom 

fabriker, projekt och säljare. I den nuvarande ekonomistyrningen fokuserar Abetong främst på 

de finansiella nyckeltalen och styrningen kretsar mycket kring begreppet produktionsvärde. 

Med produktionsvärde menar företaget de sammanlagda kostnaderna som har lagts ner på en 

viss fabrik. Detta mått bryter företaget ner på ett antal olika enheter, oftast fabriker men även 

på de anställda. Vid mätning på personalen används då produktionsvärde per mantimme. 

Förutom detta mått gör företaget mätningar på tillverkningskostnader i material och löner 

samt hur stor del av produktionsvärdet som dessa motsvarar. Företaget mäter även 

täckningsbidraget för produktionen och dessutom följs tillverkningsomkostnader upp genom 

mätning av omkostnader för personal, drift och avskrivningar. För att utvärdera tillverkningen 

så jämförs också kalkylerad total produktionstid med verklig tid. Ledningen har ibland 

svårigheter med att analysera de framräknade, finansiella nyckeltalen och att göra relevanta 

produktionsuppföljningar. Denna bristande relevans har lett till att ledningen har svårt att 

omsätta de finansiella nyckeltalen till konkreta handlingsplaner. Eftersom ledningen har 

upplevt problem med att skapa en helhetsbild genom sin nuvarande resultatstyrning anser bl.a. 

Ljungkvist och Stenmark att det behövs nya metoder och nyckeltal för att ekonomiskt följa 

upp företaget. Samtidigt måste dessa nya metoder kunna fokusera på 

produktionsuppföljning.37 I de rapporter som Abetong redovisar för moderbolaget varje 

månad ingår ett antal olika mått, uppdelat på respektive division. Dessa mått är periodens 

omsättning, rörelseresultat, nettoresultat, investeringsvärde samt orderingång.38 

 

 
                                                 
36 Davidsson 060407 
37 Ljungkvist & Stenmark; 060321 
38 Ljungkvist; 060403 
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I 
4. Teoretisk referensram 

            

          det här kapitlet presenterar vi de teorier som uppsatsen utgår ifrån. För att ge läsaren 

en grundläggande förståelse för vad ekonomistyrning handlar om börjar kapitlet med en 

beskrivning av hur olika företeelser påverkar organisationens ekonomistyrning. Därefter 

följer ett avsnitt som behandlar prestationsmätningssystem och efter detta görs en genomgång 

av begreppet Balanced Scorecard och hur det fungerar som ett ekonomiskt styrverktyg. 

Avslutningsvis får läsaren ta del av vår konceptuella modell som visar hur analysen är 

uppbyggd utifrån den teoretiska referensramen.  

4.1 Krav på ekonomistyrningen 

Johnson och Kaplan lyfter i sin bok Relevance lost – The rise and fall of management 

accounting (1991) fram att dagens ekonomistyrning måste tillhandahålla relevant information 

som reflekterar över teknologi, produkter, processer och den konkurrenskraftiga miljö som 

företag verkar inom. Den nutida ekonomiska omgivningen kräver därför välutvecklade 

ekonomistyrsystem.39  

 

4.1.1 Contingencyansatsen 

Den s.k. contingency-teorin som ofta förespråkas av organisationsvetare baserar sig på det 

faktum att organisationer befinner sig i olika omgivningar. Ansatsens anhängare menar att 

organisationens omgivning och förutsättningar är en osäkerhetsfaktor för företagets ledning. 

Därför styrs organisationens effektivitet av hur väl företaget har anpassat sig till sin kontext. 

Otley lyfter fram det faktum att företag i föränderliga omgivningar borde anpassa sig till den 

specifika situationen. Ett företag i en föränderlig värld, skulle därför behöva en 

decentraliserad projektorganisation som har förmågan att fånga upp relevant information från 

många olika aspekter av företaget. Om företaget å andra sidan befinner sig i en långsamt 

föränderlig kontext, skulle ledningen och styrningen av verksamheten kunna ske på 

centraliserad, högre nivå av organisationen.40  

 

                                                 
39 Johson & Kaplan (1991); s. 3 
40 Otley (1980); s. 413 
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Kontexten 

Greve har samma resonemang om att olika affärsstrategier kräver olika styrning, exempelvis 

kan en kundanpassningstrategi i företaget leda till en decentraliserad organisation. Denne 

författare tycker dock att det är viktigt att poängtera att det inte finns någon självklar 

utformning av ekonomistyrsystemet för en given strategi. En strategi kan alltså understödjas 

av olika styrlösningar, men som ändå vara lika effektiva.41. Flamholtz menar att företagets 

ekonomistyrsystem inte kan hållas avskilda från den situation som företaget befinner sig i. 

Olika verktyg, såsom redovisnings- och budgetsystem kan därför inte kallas för 

organisationens styrverktyg förrän den dag de har blivit sammanlänkade med 

organisationsstruktur och -kultur samt omgivning. Nedanstående modell beskriver just de 

saker som måste överensstämma för att företagets ”kärna”, styrningen, skall fungera så bra 

som möjligt. Den innersta cirkeln består, enligt författaren av fyra delar. Dessa fyra delar är 

planering, genomförande, kontroll/mätning samt uppföljning.42 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3; Styrsystemet; Källa: Flamholtz (1983) 

 

Chenhall menar att det utifrån contingencybaserad forskning mycket väl skulle kunna finnas 

en koppling mellan hur väl organisationer presterar och hur korrekt dessa anpassar sina 

styrverktyg efter den kontext som de befinner sig i.43 När en organisation undersöker sin 

omgivning bör de göra skillnad på två saker. För det första måste hänsyn tas till specifika 

attribut som finns i omgivningen, exempelvis priskonkurrensen till konkurrenter på 

marknaden eller tillgängligheten av material. För det andra måste organisationen ta i 

beaktning sådana faktorer som är mer generaliserbara. Detta ger en möjlighet att diskutera 

                                                 
41 Greve (1999); s. 3f 
42 Flamholtz (1983); s. 168 
43 Chenhall (2003); s. 132 
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variabler i kontexten som kan påverka organisationen utan att behöva gå ner på detaljnivå 

inom organisationens struktur.44   

 

Ett annat sätt att se på contingencyteorin är att mer fokusera på företagets förutsättningar. 

Ouchi menar att det finns två renodlade sätt att styra en verksamhet på. Det första är att styra 

genom att kontrollera resultat och det andra är att styra genom beteendepåverkan. Den 

förstnämnda innebär en styrning med mätning av output och den andra innebär direkt styrning 

av processen, med både input och output, så att ledningen på detta sätt kan uppnå önskat 

resultat. Ouchi anser att om resultat är mätbara så kan alltså antingen beteendestyrning eller 

resultatstyrning användas, beroende på vilken kunskap användaren har om själva 

omvandlingsprocessen. Är däremot resultat svåra att följa upp och mäta och kunskapen om 

värdeskapande hög bör en beteendestyrning användas.45 

 

4.1.2 Krav på den nya ekonomistyrningen 

Gemensamt för utvecklingen mot den moderna ekonomistyrningen är enligt Johnson och 

Kaplan att de traditionella metoderna har fokuserat alltför mycket på delarna istället för 

helheten. Ekonomistyrningen har historiskt handlat om produkter, enheter och funktioner 

snarare än om vad verksamheten egentligen syftar till, nämligen att uppnå de strategiska 

målsättningarna. Styrsystemet måste därför ses som en del av ett större perspektiv. 

Utvecklingen mot nya metoder för ekonomistyrningen och prestationsmätningar bör därmed 

ta sin utgångspunkt i företagets strategiska slutmål och värdeskapande. Det finns många andra 

exempel på forskare och författare som håller med i denna syn, exempelvis Anthony & 

Govindarajan, Lindvall eller Kaplan & Norton.46  

 

Anthony och Govindarajan anser att ett ekonomistyrsystem måste bestå av fyra element. För 

det första en sensor som mäter vad som händer i företaget och ger information. För det andra 

behöver organisationen en utvärderare som bestämmer betydelsen av vad som egentligen 

händer och jämför det med en standard av vad som egentligen borde hända. För det tredje bör 

företagen ha någon som kan förändra beteende i företaget, om utvärderaren gör den 

bedömningen att det behövs. Till sist behöver företagen ett kommunikationsnätverk för att 
                                                 
44 Chenhall (2003); s.136 
45 Ouchi (1979); s. 833ff 
46 Johnson & Kaplan (1991); s.1ff /Anthony & Govindarajan (2003); s. 493ff / Lindvall (2001); s. 208 / Kaplan 
& Norton (1999); s. 20f 
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sprida information mellan de tre elementen och sprida informationen vidare i 

organisationen.47 

 

Vidare måste ekonomistyrningssystem enligt Chenhall bidra med information som kan 

underlätta beslutsfattandet i organisationer. Denna information måste därför vara av dels 

extern art, som tar hänsyn till marknaden med dess kunder och konkurrenter. Dessutom skall 

informationen vara icke-finansiell och kunna hänföras till de interna processerna, samtidigt 

som den också måste vara förutsägande om framtiden och beröra personalen samt de sociala 

aspekterna. Utöver detta skall informationen precis som tidigare vara av den kvantifierbara, 

finansiella arten. Sett ur ett contingencyperspektiv menar författaren att ett 

ekonomistyrsystem är anpassat för att vara ett verktyg som förser ledningen med information i 

beslutsfattandet.48  

 

Olhager har en ytterst liten, men för arbetet relevant, avvikelse från diskussionen ovan. Han 

utgår, till skillnad från andra författare som tar sin utgångspunkt i vision och strategi, istället 

från företagets specifika affärsplan vid utveckling av planering och styrning av material och 

kapacitet.49 

 

4.2 Vision, strategi och prestationsmätningar 

4.2.1 Vision 

”…if you don´t know where you are going, any road can take you there.” 50 

 

För att företag ska kunna sätta upp och nå uppsatta mål måste det finnas en gemensam vision. 

Visionen är en tankebild av hur organisationen vill se sig själv i framtiden och hur långt de 

vill nå.51 Genom att visionen ger mening och betydelse för de anställda, så blir visionen 

central för formuleringen och implementeringen av en strategi. För att företag ska slippa 

förvirring om vart de är på väg måste alltså diskussion kring företagets målsättningar och 

strategi börja med visionen. Enligt Collis och Montgomerys undersökning är det de företag 

                                                 
47 Anthony & Govindarajan (2003); s. 493 
48 Chenhall (2003); s. 129 
49 Olhager (2000); s. 175 
50 Collis & Montgomery (2005); s. 11f 
51 Bergman & Klefsjö (2001); s. 385ff 
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som har en vision, och en vilja att uppnå denna, som har varit mest framgångsrika. En bra 

vision är alltså en indikation på att företagets valda strategi kan skapa värde.52 

 

4.2.2 Strategi 

Strategi är enligt Simons ett tillvägagångssätt för hur värde skall skapas utifrån den vision 

som organisationen strävar mot. Strategin innehåller beskrivningar av hur företag skall skapa 

konkurrensfördelar och vilka affärsmöjligheter som kan utforskas.53 Den strategiska situation 

som företaget befinner sig i utmärks av både möjligheter och begränsningar. Den uppgift som 

ledningen har är att reducera begränsningarna och utveckla möjligheterna. Enligt Lindvall är 

detta målet med styrningen av företaget. Genom detta arbetssätt hamnar strategiskt fokus både 

på omgivningen och de interna egenskaperna.54 Kaplan och Norton menar att förmågan att 

lyckas med sin strategi egentligen är viktigare än själva kvaliteten på strategin. Organisationer 

har stora problem att genomföra sina valda strategier, även om strategin i sig själv är väl 

formulerad. Detta kan, enligt författarna, generellt bero på att företagens strategier har 

förändrats mot att handla mer om immateriella aspekter i verksamheten, såsom 

kundrelationer, innovationsförmåga, processer, IT och personalfrågor. Problemet är att de 

mätverktyg som mäter strategins uppfyllelsegrad inte följt med i samma utveckling.55 

 

4.2.3 Från strategi till kritiska framgångsfaktorer 

Genom att ytterligare bryta ner strategin kan ledningen skapa ett antal mätbara målsättningar. 

Dessa mål kan vara finansiella, såsom vinstmarginal, eller icke-finansiella, som t.ex. 

marknadsandel. Målsättningar kan sättas för företaget som helhet eller för underavdelningar. 

Måluppfyllelsen av dessa kan då sammanfattas i ett prestationsmätningssystem. På detta sätt 

kan ledningen systematisera de mätningar som bör göras mot strategins uppfyllelsegrad.56 

Modeller som kan identifiera, mäta och styra olika kritiska indikatorer i strategin skulle alltså 

vara nödvändiga verktyg för att säkerställa att ledningens insatser ger resultat.57  

 

                                                 
52 Collis & Montgomery (2005); s. 11f 
53 Simons (2000); s. 6f 
54 Lindvall (2001); s. 38   
55 Kaplan & Norton (2001); s. 1f 
56 Simons (2000); s. 6f 
57 Cross & Lynch (1992); s. 20 
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Fortune och White menar att det bästa sättet att bemästra ett projekts olika aspekter är att 

identifiera kritiska framgångsfaktorer för projektet. Det går att definiera olika 

framgångsfaktorer på olika sätt: 58 

• Ett begränsat antal områden inom vilka framgångsrika resultat kommer att medföra 

förbättrad konkurrenskraft för hela organisationen. 

• Några nyckelområden där saker ”måste funka” för att verksamheten skall blomstra.  

• Aktivitetsområden som kräver konstant och noggrann övervakning. 

• Områden där bra prestationer är nödvändiga för att uppnå strategiska målsättningar. 

 

Om kritiska faktorer mäts och uppmärksammas menar Anthony och Govindarajan att 

personalen kommer motiveras till att uppnå dessa mål.59 Fördelarna med ett kontinuerligt 

mätsystem är:60 

• Förtydligar och skapar enighet kring en strategi. 

• För ut strategin i hela organisationen. 

• Harmoniserar avdelningars och individers olika mål. 

• Kopplar strategiska målsättningar till långsiktiga mål och årsbudgetar. 

• Identifierar och harmoniserar strategiska initiativ. 

• Möjlighet att utföra periodiserade och systematiserade strategianalyser. 

• Hämtar feedback för att öka kunskapen om strategin och hur denna kan förbättras. 

 

4.3 Balanced Scorecard som prestationsmätningssystem 

4.3.1 Allmänt om Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard är ett styrverktyg som omvandlar företagets vision, affärsidé och strategi 

till ett fåtal målsättningar och styrtal. Viktigt att poängtera är dock att Kaplan och Norton 

menar att Balanced Scorecard i första hand är ett ledningssystem – inte bara ett mätsystem. 

Även om prestationsmätningar är ett mycket bra styrverktyg när det gäller motivation och 

utvärdering får BSc andra, och mycket viktigare, konsekvenser. Verktyget hjälper nämligen 

ledningen att implementera, förtydliga, utvärdera och få feedback på den valda strategin. 

Anledningen är enkel. Alla de valda styrtalen utgår nämligen direkt från de strategiska 

                                                 
58 Fortune & White (2006); s. 53f 
59 Anthony & Govindarajan (2003); s. 493 
60 Kaplan & Norton (1999); s.27 
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målen.61 Dessa styrtal sammanfattas utifrån fyra olika perspektiv att se på företaget: 

finansiellt; kunder; processer och lärande62  

 

 
Figur 4; The Balanced Scorecard; Källa; Kaplan & Norton (2005)  

 

De fyra perspektiven som Kaplan och Norton lägger fram, bör dock ses som riktlinjer, och 

inte som någon universell modell som passar alla företag eller organisationer. Faktum är att 

det oftare är fler perspektiv än dessa fyra som används istället för motsatsen. Det viktigaste 

för styrkortet är att perspektiven utformas utifrån branschvillkor, strategi och vad som skapar 

konkurrensfördelar.63 Ericsson och Gripne menar att när ett företag har formulerat vilka 

perspektiv som är relevanta för företaget, skall mål inom varje perspektiv fastställas. När 

dessa mål är formulerade skall slutligen avgörande framgångsfaktorer tas fram så att 

företagsledningen utifrån dessa kan formulera styrtal som mäter måluppfyllelsen.64  

 

4.3.2 Finansiellt perspektiv 

Detta perspektiv visar hur de finansiella styrtalen påverkas av följderna av företagets 

långsiktiga handlingar. Måtten visar om företaget lyckats förbättra sitt finansiella resultat 

genom implementeringen av sin strategi. Framförallt syftar de finansiella nyckeltalen till att 

ge information om företagets högsta målsättning, nämligen att skapa lönsamhet på det satsade 
                                                 
61 Kaplan & Norton (1999); s. 253ff 
62 Ibid; s. 29ff 
63 Ibid; s. 40ff 
64 Ericsson & Gripne (2002); s. 22f 
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kapitalet i företaget. Vanligtvis brukar företag använda sig av mått som lönsamhet, likviditet, 

omsättningstillväxt, kostnadsminskning och soliditet.65 Ett krav som ofta ställs på de 

finansiella nyckeltalen är att de ska vara möjliga att bryta ned och synliggöras på lägre nivåer 

i företaget.66  

 

4.3.3 Kundperspektiv 

I kundperspektivet identifierar organisationen de kund- och marknadssegment som de skall 

rikta sig till. Perspektivet skall ge affärsområdescheferna inom marknadsföring, produktion, 

logistik och produktutveckling potential till att utforma kund- och marknadsbaserade 

strategier åt företaget. En viktig del av detta perspektiv är att ta reda på vad kunderna vill ha 

och därefter mäta hur mycket av kundernas krav de har lyckats uppfylla i mått av tid, kvalitet 

och pris.67 

 

Kundnöjdhet kan anses vara det viktigaste måttet i denna kategori, eftersom 

kundtillfredsställelse mäter skillnaden mellan företagets värdeskapande och kundens 

förväntningar. Måttet är alltså en indikation på hur väl företaget hanterar kundförväntningar 

och hur effektivt företaget är ur ett internt perspektiv.68 Liebowitz och Suen menar att 

kundnöjdhet lämpligast mäts genom ett kundindex. Ett annat mätetal inom kundperspektivet 

är beräkning av hur många nya kunder som anskaffats under perioden eller möjligtvis hur stor 

del av kundens affärer som företaget är inblandade i.69 Malone menar vidare att 

marknadsandelen även är ett viktigt utfallsmått inom detta perspektiv.70  Ytterligare ett mått 

som kan användas i detta perspektiv är hur lång tid som har spenderats för kundbesök.71 

Anthony och Govindarajan anser också att återköpsbenägenheten är relevant att mäta i detta 

perspektiv.72 Återköpsbenägenhet kan enligt Liebowitz och Suen mätas exempelvis genom 

årlig försäljning per kund eller genomsnittlig kundrelationslängd.73  

 

                                                 
65 Kaplan & Norton (1999); s. 63f 
66 Samuelsson (2004); s. 246ff 
67 Kaplan & Norton (1999); s. 84ff 
68 Cross & Lynch (1992); s. 21; Ittner och Larcker(1998); s. 32f 
69 Liebowitz & Suen (2000); s. 55 
70 Malone (1997); s.40 
71 Ibid; s. 40f   
72 Anthony & Govindarajan(2003); s. 498f 
73 Liebowitz & Suen (2000); s. 58 
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4.3.4 Internt processperspektiv 

I detta perspektiv skall företaget identifiera de interna processer som har störst inverkan på 

kunders tillfredställelse. Perspektivet innehåller styrtal som är kvalitets-, kostnads- och 

tidsbaserade och syftar till att förbättra existerande processer.74 Enligt Michalska går 

produktionseffektivitet och kvalitetsbristkostnader hand i hand. Ett BSc mäter graden av 

måluppfyllelse mot de strategiska målsättningarna och om ett företag mäter hur stora framsteg 

de gör mot dessa mål ökar de sina chanser att uppnå dem då ledningen kan fokusera på 

nyckelfaktorer för att lyckas med detta. Enligt författaren blir därför BSc som helhet ett sätt 

att följa upp sin effektivitet och sina kvalitetsbriskostnader.75   Ett mätetal som kan användas i 

detta perspektiv är exempelvis antalet timmar som ledarna har lagt ner på att förklara 

strategier och handlingsplaner. För att väga in både kostnader och tid så menar Liebowitz och 

Suen att cykel- eller processtider bör mätas inom detta perspektiv. För att väga in andra 

aspekter än produktionen i detta perspektiv så rekommenderar Liebowitz och Suen att företag 

även bör ta hänsyn till administrativa kostnader. Detta skulle då kunna mätas genom andelen 

administrativa kostnader av omsättning eller per anställd. Vidare menar Liebowitz och Suen 

att företag bör mäta exempelvis investeringar i IT eller andra funktioner.76    

 

4.3.5 Lärandeperspektiv 

Målsättningarna i detta perspektiv ger enligt Kaplan och Norton den struktur som behövs för 

att organisationen skall kunna uppfylla de målsättningar i de övriga perspektiven.77 

Styrningen av lärandeperspektivet kan ske genom att uppskatta hur väl humankapitalet och 

kunskapshanteringen stämmer överens med de övriga behov som finns i företagets processer. 

Målformuleringar i detta område skall då sträva efter att motivera organisationen till att 

samarbeta och dela med sig av kunskap inom företaget.78 Marr et al menar att mätningen av 

företagets humana kompetenskapital kan delas in i tre grupper. Den första gruppen är 

indikatorer på tillväxt, som kan vara genomsnittlig anställningstid eller utbildningsnivå. 79 

Liebowitz och Suen menar att utbildningsnivå skulle kunna mätas genom 

utbildningskostnader per anställd.80 Den andra aspekten är effektivitetsindikatorer, 

                                                 
74 Kaplan & Norton (1999); s. 33f 
75 Michalska (2005): s. 757 
76 Liebowitz & Suen (2000); s. 56ff 
77 Kaplan & Norton (1999); s. 119 
78 Hallgårde & Johansson (1999); s. 94f 
79 Marr et al (2004); s. 561   
80 Liebowitz & Suen (2000); s. 56 
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exempelvis resultat/anställd eller andel högutbildad personal. Den tredje aspekten är 

stabilitetsindikatorer, som kan mätas genom personalens genomsnittsålder eller 

omsättningshastigheten bland de högutbildade.81 Paulsson et al anser att nyckeltal i detta 

perspektiv bör vara förbättringsförslag och utvecklingsförslag82  

 

4.3.6 Balansen i ett BSc 

Enligt Kaplan och Norton finns det brister i hur dagens företag använder 

prestationsmätningar. Dels så är ledningen inte tillräckligt snabb att utveckla nya mått när 

strategin förändras, för att kunna följa upp den nya inriktningen. Dessutom så fortsätter de att 

använda gamla och irrelevanta mått även för nya strategiinriktningar. Balanced Scorecard 

anses vara ett hjälpmedel för att företag ska kunna omvandla sin nuvarande strategi till 

sammanhängande prestationsmätningar. Genom att företag använder ett fåtal kritiska mått 

inom varje perspektiv i styrkortet så säkerställs att mätningarna är strategiskt inriktade.83 

Anledningen till de fyra perspektiven som normalt används i BSc är för att skapa en balans 

mellan långsiktiga och kortsiktiga mål, mellan resultat och de faktorer som påverkar resultat 

samt mellan hårda objektiva styrtal och mjuka subjektiva styrtal.84 

 

Till skillnad från de traditionella verktygen kan BSc skapa en balans mellan externa och 

interna aspekter. Exempel på externa aspekter är resultat eller omsättning, medan interna 

aspekter kan vara innovationsförmåga eller produktutvecklingsförmåga.85 Finansiella mått, 

ger ingen information om kundernas behov och om konkurrenternas prestationer. Laitinen 

menar att icke-finansiella nyckeltal t.o.m. kan vara mer relevanta i styrningen av 

tillverkningsföretag än vad finansiella tal är. Dock menar författaren att det är viktigt att det 

finns en balans mellan finansiella och icke-finansiella mått.86 

 

Kritik som har riktats mot de finansiella nyckeltalen är, förutom att de uppmuntrar 

kortsiktighet, att de medför en brist i fokuseringen på den långsiktiga strategin.87 Genom att 

BSc har potential att även balansera framtidsinriktade mått gentemot historiska mått, kan detta 

                                                 
81 Marr et al (2004); s. 561   
82 Paulsson et al (2000); s. 133 
83 Kaplan & Norton (1993); s. 134 
84 Kaplan & Norton (1999); s. 29ff 
85 Kaplan & Norton (1993); s. 134 
86 Laitinen (2002); s. 66f 
87 Ibid 
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få en positiv effekt på styrningen. Eftersom det skapas en balans mellan mått för framtiden 

och mått för redan utförda prestationer, så öppnas nya möjligheter för ledningen att satsa på 

mer långsiktiga planer samtidigt som den dagliga styrningen underlättas.88  

 

4.3.7 Samband mellan måtten i ett BSc 

Nørreklit hävdar att en av de viktiga delarna i ett Balanced Scorecard är att identifiera orsaks-

/verkanssamband. Hon menar att det ofta går att spekulera i konsekvensen (Y) av en händelse 

(X) längre bak i tiden, genom att använda mänsklig logik. För att hitta ett empiriskt samband 

mellan två händelser krävs dock mätningar och observationer av både inputvärdet (X) och 

outputvärdet (Y). Författaren anser att det är viktigt att göra skillnad mellan de här typerna av 

logiska samband och empiriska samband. Författaren anser att ledningen för ett företag på ett 

empiriskt sätt bör försöka undersöka effekterna av olika beslut, för att alltid göra de bästa 

valen.89 Samtidigt påpekar Brown att inte förrän företaget kan förstå sambandet mellan 

perspektivens olika mått kan ett BSc skapa extra värde och därför bör orsaksverkanskedjan 

klart framgå mellan de olika mätetalen.90  

 

Olve skriver att styrkortet beskriver en affärslogik och där mått från de olika perspektiven 

systematiskt används. Han beskriver vidare att om ett företag är rätt bemannat 

(utvecklingsperspektivet) och de gör rätt saker (processperspektivet) så kommer kunder att bli 

nöjda (kundperspektivet) och då kommer företaget att utvecklas (finansiellt perspektiv). 

Författaren menar att denna beskrivning passar in på många företag men långt ifrån alla. Han 

menar att varje företag bör konstruera sin egen modell efter företagets interna och externa 

situation. För att tydliggöra hur styrkortet skall avläsas bör företaget visa kortet som en 

strategikarta där strategiska mål inom perspektiven identifieras. Dessa mål sammanfogas i 

sambandskedjor så att företaget tydliggör vad som påverkar vad. 91 Bilden på nästa sida är ett 

exempel på Olve et als resonemang. 

 

 

 

 
                                                 
88 Kaplan & Norton (1993); s. 136f 
89 Nørreklit (1999); s. 70f 
90 Brown (2001); s. 5 
91 Olve et al (2003); s. 29f  
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Figur 5; Samband i BSc; Källa: Olve (2003) 

4.4 Balanced Scorecard-processen 

Olve et al menar att det är viktigt att tillsätta en projektledningsgrupp som ansvarar för 

styrkortsarbetet. Denna grupp bör bestå av individer från olika delar av företaget vilket 

innebär att gruppen blir representativ för hela organisationen. Författarna anser att en av de 

viktigaste fördelarna med ett Balanced Scorecard som styrverktyg är att ett traditionellt 

ekonomiskt språk undviks och mål/mått skapas på ett sätt som även icke-ekonomer förstår.92 

 

Hallgårde och Johansson menar att vision och strategier till största del upprättas av ledningen 

i organisationen, men det är dock viktigt att de handlingsplaner som kopplas till måtten 

utarbetas på lägre nivåer.93 Författarna menar att det är viktigt för företaget att se till att 

styrkortsarbetet på ett bra sätt integreras med den ordinarie affärsplaneringen och -

uppföljningen. Vidare menar de att det är viktigt att olika användare definieras. Den viktigaste 

användaren är den s.k. koordinatorn som agerar verksamhetsutvecklare och koordinerar 

arbetet med styrkortet. Den här personen fungerar som styrkortets controller och bör vara en 

erfaren och välkänd person i företaget. En annan viktig individ blir även den s.k. 

styrkortsägaren, oftast VD:n, som leder användargrupperna och som är koordinatorns chef.94 

                                                 
92 Olve et al (2004); 57f 
93 Hallgårde & Johansson (1999); s. 9 
94 Ibid; s. 71 
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Olve et al nämner också att BSc bör ses som en del av planeringen i företaget, men menar att 

organisationen måste bestämma sig för om BSc ska användas rutinmässigt eller tillfälligt. 

Författarna menar själva att det inte är målen och måtten som är viktiga med styrkortsarbetet 

utan att allt fler individer i organisationen kan bidra till ”det strategiska samtalet”.95 Kaplan 

och Norton menar att vid implementeringen av ett nytt styrkort bör dataresultat varje månad 

sammanställas. Vidare bör företaget utvärdera styrkortets struktur och dess strategiska 

aspekter på kvartalsbasis.96 

4.5 Konceptuell modell 
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Figur 6; Konceptuell modell 

 

                                                 
95 Olve et al (2004); s. 226 
96 Kaplan & Norton (1999); s. 257 



⎯⎯⎯⎯⎯ Teoretisk referensram ⎯⎯⎯⎯⎯ 

 27

Den konceptuella modellen har sin utgångspunkt i de krav som ställs på ekonomistyrningen 

idag och vad som krävs av ett styrverktyg i Abetong. Vi anser att det är viktigt att utgå ifrån 

dessa parametrar för att lyckas skapa ett ekonomiskt styrverktyg som är anpassat för just vårt 

företag. Utifrån denna diskussion kommer vi att analysera oss fram till ett antal kritiska 

framgångsfaktorer i Abetong, vilket vi benämner prototyp 1. I nästa steg kommer vi 

tillsammans med företagets representanter att skapa relevanta mått för företaget. Detta resultat 

visas i prototyp 2. I prototyp 3 diskuterar vi den balans och de samband som vi har identifierat 

i det balanserade styrkortet. Den slutliga prototypen kommer att vara ett utvecklat styrverktyg, 

anpassat för Abetong och i detta steg kommer den första testkörningen av styrverktyget också 

att genomföras.  
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I 
5. Empiri 

            

          det här kapitlet kommer vi med hjälp av intervjuer och Abetongs affärsplan presentera 

hur företaget arbetar med sin vision, affärsidé och strategier. Därefter gör vi en indelning av 

företaget i olika strategiskt viktiga perspektiv där vi även redogör för de målsättningar och 

strategier som finns inom respektive perspektiv.    

5.1 Vision och strategi  

5.1.1 Vision, affärsidé och affärsplan 

Abetongs formella vision är: 97 

”Vi samarbetar, trivs och växer som människor! Tillsammans skapar vi ett företag som med 

nytänkande, utveckling och kompetens är kundens bästa alternativ.” 

Denna vision ska understödjas av företagets affärsidé som lyder: 98 

”Med innovativt arbetssätt och projektanpassade helhetslösningar förse marknaden med 

betongprodukter.” 

 

Ljungkvist och Stenmark menar att ledningens främsta hjälpmedel för att uppnå visionen är 

att använda Abetong Affärsplan 2006.99 

 

5.1.2 Strategi 

Genom att använda sin affärsplan, som kontinuerligt revideras på ledningsmöten, tydliggörs 

Abetongs strategiska inriktning och visar på vilket sätt som de skall kunna utvecklas och bli 

framgångsrika. Stenmark menar att Abetongs vision ”Vi samarbetar, trivs och växer som 

människor! Tillsammans skapar vi ett företag som med nytänkande, utveckling och kompetens 

är kundens bästa alternativ” skall generellt sett uppnås genom att ha ett målstyrt arbetssätt 

med hög medarbetardelaktighet. Genom att Abetong på detta sätt stimulerar personligt 

engagemang och ansvar så skall hela företaget lyckas med att skapa gemensamma värderingar 

                                                 
97 Affärsplan Abetong 2006 
98 Ibid 
99 Gardehall & Stenmark 060404 
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och attityder. I slutänden skall denna strategiska affärsplan syfta till att Abetong blir ett 

slagkraftigare företag i alla avseenden.100 

 

Davidsson menar att den strategiska huvudprocessen startar och slutar med kunden och 

dennes behov. Diverse försäljnings- och marknadsaktiviteter är i sin tur startpunkten för 

Abetongs egentliga huvuduppgift, nämligen att utföra kundorderstyrda projekt inom 

betongtillverkning av varierande storlek och komplexitet. Försäljning och projektledning är 

därför huvudaktiviteterna i Abetongs huvudprocess. Under delprocessen projektledning finns 

underprocesserna konstruktion, tillverkning och montage. Affärsplanen, masterplanen och 

kvalitetssystemen är företagets verktyg att leda, styra och driva processen framåt mot ett 

processorienterat företag. De processer som under genomförandet av huvudprocessen skall 

stödja verksamheten kallas stödprocesser. Dessa är IT, ekonomi/administration, 

marknadsstöd, personal, inköpsavtal och KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö).101 Vad som kan 

förtydligas är att de konkreta inköpen/avropen inte är en del stödprocessen, utan sköts av 

projektledare i huvudprocessen.102 Detta resonemang illustreras i bilaga 1. 

 

5.2 Från strategier till prestationsmätningar 

5.2.1 Nedbrytning av strategi 

I Abetongs affärsplan finns olika strategiska målsättningar. Affärsplanen är uppdelad i fem 

olika delar som alla utgår från företagets gemensamma vision och strategiska process. Dessa 

fem delar är: ekonomi/finans (E/F), nytänkande/utveckling (N/U), 

kunder/marknad/försäljning (K/M/F), medarbetare/personal (M/P) samt interna processer 

(I/P). Dessa strategiska målsättningar kompletteras även av en specifik handlingsplan för att 

nå målet.103 

 

5.2.2 Ekonomi/finans 

De huvudsakliga målen i Abetong AB är att år 2010 ha en omsättning på 850 Mkr samt en 

vinstmarginal på 8 %.104 Sven Ljungkvist säger att ägarna, Heidelberg Cement Group 

                                                 
100 Affärsplan Abetong 2006 
101 Ibid 
102 Davidsson 060407 
103 Affärsplan Abetong 2006 
104 Ibid 
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dessutom har resultat- och kassaflödeskrav på företaget. Dessa krav revideras fortlöpande på 

månadsbasis och definieras därför inte närmre. Anledningen till varför inte ägarna har ett 

räntabilitetskrav är att de anser att Abetong är ett så pass moget företag med låga 

anläggningsvärden att ett räntabilitetsmål skulle bli extremt högt och vara intetsägande. 

Ljungkvist tror att om anläggningsdivisionen skall kunna bidra till att dessa mål uppnås skall 

divisionen ha en viss omsättning, rörelseresultat, nettoresultat, investeringsnivå och en viss 

orderingång. Denna finansiella information är enligt Ljungkvist mycket viktig att följa upp 

om företaget skall kunna styras mot sina mål. Vidare menar Ljungkvist att två andra viktiga 

strategiska nycklar inom E/F är resultat/fabrik och produktionsvärde/mantimme. Genom att 

dessa delmål uppnås tror Ljungkvist att Abetongs huvudmålen för vinstmarginal och 

omsättning också kommer uppnås.105 

 

5.2.3 Nytänkande/utveckling 

Utvecklingschef Jan Stenmark menar att Abetong befinner sig i en väldigt mogen bransch där 

det är svårt att göra revolutionerande innovationer rörande produkterna. Det är snarare så att 

det sker en långsam förfining av de produkter som företaget tillverkar. Eftersom Abetong 

arbetar mycket i projekt så anser Stenmark att detta arbetssätt är en form av utvecklingsarbete 

då de hela tiden försöker bli bättre och effektivare på att utföra projekten.106 Abetong har 

framförallt två strategiska målsättningar inom N/U. För det första skall Abetong lyckas 

utveckla och lansera nya produkter och koncept. Detta ska ske genom att produktutvecklingen 

sker i linje med marknadens och kundernas behov. Det andra målet är att optimera Abetongs 

befintliga produkter. Optimeringen syftar då främst till att effektivisera material- och 

arbetsåtgången i produktionen. Inom N/U används inga kvantifierbara styrtal, utan företaget 

förlitar sig i dagsläget på en subjektiv uppföljning av dessa två handlingsplaner.107 

 

5.2.4 Kunder/marknad/försäljning 

Hans Gardehall menar att Abetong försöker arbeta efter: ”rätt tid, rätt pris, rätt kvalitet och 

förtroende”. Detta är någonting som alltid kommer vara det viktigaste för Abetong i 

relationen mellan dem och deras kunder.108 Utöver detta finns fem olika strategiska mål 

                                                 
105 Ljungkvist; 060403 
106 Stenmark; 060404 
107 Affärsplan Abetong 2006 
108 Gardehall 060404 
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formulerade i affärsplanen gällande K/M/F. Abetong skall skapa lönande affärer med goda 

täckningsbidrag. De skall sälja projekt och produkter så att fabrikerna har full beläggning hela 

året. Inom tre år så skall Abetong vara en av de två främsta prefableverantörerna på den 

svenska betongmarknaden. Vidare skall Abetong vara delaktiga i kundens affärsprocess tidigt 

och de skall vara marknadsledande inom betongsliprar, el- och telebyggnader i prefabbetong, 

bassänger och behållare, specialbetongprodukter samt preconformkonceptet.109 

 

Alla de mål inom K/M/F som finns uppräknade i affärsplanen skall uppnås genom ett antal 

olika strategier. Huvudpunkterna i dessa strategier är att Abetong skall analysera och bearbeta 

marknaden, sina kunder och samtliga beslutsfattare. De skall genomföra marknadssatsningar i 

södra och västra Sverige med preconformsystemet och industristommar. Vidare skall 

företaget även använda årliga säljbudgetar mot säljare och säljgrupper samt att ständigt följa 

upp dessa på marknadsmöten. De skall utveckla och underhålla marknadsförings- och 

informationsmaterial för aktuella produkter med fokus på tids- och ekonomibaserade 

nyckeltal. Dessutom skall samarbetet med kunder förstärkas genom tecknande av fler 

leverans- och samarbetsavtal. Slutligen skall målen nås genom att tydliggöra och säkerställa 

säljstödsfunktioner. Marknadsmålsättningarna följs upp genom styrtalen orderingång, 

täckningsgrad samt marknadsandel. Dessa tal budgeteras på årsbasis och följs upp på 

ledningens möten.110 

 

5.2.5 Medarbetare/personal 

I affärsplanen har inom M/P olika målsättningar formulerats. Abetong skall vara en attraktiv 

arbetsgivare samtidigt som medarbetarna skall trivas och känna stolthet över sitt företag. 

Företaget skall vidare erbjuda ett attraktivt internutbildningsprogram samt ha ett gott 

samarbete med yrkes- och högskolor. Ett problem för nyrekrytering är att Abetong tycker att 

de har svårt att anställa välutbildad personal på grund av att lönen inom byggsektorn är högre 

och då får Abetong svårt att konkurrera111. Detta innebär, trots att Abetong har som mål att 

vara en attraktiv arbetsgivare, att de har svårigheter att locka rätt personal till fabriken. De 

skall även erbjuda goda möjligheter för karriärutveckling och även ha ett attraktivt 

belöningssystem. Vidare skall kompetensutvecklingsbehov kartläggas och synliggöras genom 

                                                 
109 Affärsplan Abetong 2006 
110 Ibid 
111 Nilsson 060420 
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personliga utvecklingsplaner och nyrekryteringen skall baseras på framtida resurs- och 

kompetensbehov. Dessa mål skall uppnås genom att ha en organisation där samtliga 

medarbetare skall kunna påverka och utveckla det egna arbetet. Gällande arbetsmiljön i 

Abetong är målet att arbetsskadorna och allvarliga tillbud skall vara noll. Kvalitets-, miljö- 

och arbetsmiljömålsättningarna skall nås genom ett ökat bolagsgemensam uppföljning för de 

tre punkterna. 112 

 

5.2.6 Interna processer 

Vid projektledning skall företaget utföra projekt med rätt kvalitet, i rätt tid och till bästa 

möjliga lönsamhet. Detta mål skall nås genom att driva projekten framåt med fastställda 

rutiner och tydlig projektledning. Abetongs ledning tror att om de genom detta kan 

effektivisera processerna kommer konkurrenskraften att öka. I konstruktionen har Abetong 

som mål att skapa produktionshandlingar med projektledare alternativt divisionschef i rätt tid. 

Det ska vidare inte finnas några felaktigheter eller kvalitetsbrister i konstruerade 

bygghandlingar och projekteringen skall även vara kostnadseffektiv. Dessa mål skall uppnås 

genom att öka delaktigheten hos medarbetare i projekten och genom att följa detaljerade 

tidsplaner. Målen i konstruktion skall även uppnås genom riktade utbildningar och 

kompetensutveckling av projektledare. I tillverkning skall företaget producera och leverera 

betongprodukter enligt fastställd kalkyl och tidsplan. Det får inte finnas några kvalitetsbrister 

från tillverkningen vid leveransen till kund och produktionen skall vara slutligen vara 

kostnadseffektiv med ständiga förbättringar. För att nå dessa mål skall återkommande 

kvalitetsuppföljningar från hela tillverkningsprocessen göras. Dessutom tror Abetong att 

resurserna skall utnyttjas till fullo och att det hela tiden sker en långsiktig strävan mot att öka 

anläggningarnas standard. Abetong tror att erfarenhetsutbyte mellan fabrikschefer kan 

förbättra tillverkning. Till sist hoppas företaget även att de kan flytta produktionsresurser 

mellan enheter, i syfte att öka produktionsflexibiliteten. Gällande kvalitet är målet att leverera 

tjänster och produkter med noll fel och även ha ett Nöjd Kundindex som är större än 0,95. När 

det gäller målet för miljö vill företaget uppnå en ständigt minskad materialåtgång i 

produktionen.113 

 

                                                 
112 Affärsplan Abetong 2006 
113 Ibid 
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I 
6. Analys och prototyping 

            

          det här kapitlet kommer vi att föra en analytisk diskussion i linje med vår konceptuella 

modell. Först analyseras vilka krav som måste ställas på ekonomistyrningen i Abetong vilket 

leder oss fram till vår första prototyp. Vidare kommer det att föras en diskussion kring hur 

prototypen utvecklas fram till den slutliga modellen som vi har presenterat för företaget. 

6.1 Krav på Abetongs ekonomistyrning 

6.1.1 Omgivning och förutsättningar 

Contingencyansatsen säger att organisationens effektivitet i första hand påverkas av dess 

omgivning och förutsättningar. Abetong befinner sig idag på en mogen marknad där de på 

flera fronter är marknadsledande. Utifrån Otleys (1980) tankar anser vi att Abetong måste 

anpassa sig till sin kontext för att bli effektiva. Då omgivningen är föränderlig menar Otley 

(1980) även att organisationen borde decentraliseras. Abetong arbetar idag som en 

projektinriktad organisation (förutsättningar) samtidigt som de enligt företagets representanter 

befinner sig i en mogen bransch där det inte sker några kraftiga förändringar, varken inom 

materiel- eller på marknadssidan (omgivning). Därmed kan det påstås att Abetong skulle vara 

möjligt att styras på en centraliserad nivå, vilket strider mot vad de gör i dagsläget. Dock 

krävs ändå projektorganisationen vilken underlättar att Abetong kan anpassa sig till den 

skandinaviska betongmarknaden och kravet på geografisk närhet till kunderna. Vi tror därför, 

trots att Abetong enligt Otley (1980) vore möjligt att styra centraliserat, att styrningen ändå 

måste utgå ifrån en decentralisering eftersom företagets förutsättning, det vill säga 

projektorganisationen, kräver detta. Denna situation kan liknas vid Greves (1999) resonemang 

om att en strategi kan underbyggas av flera olika styrlösningar som skulle kunna vara lika 

effektiva som att endast använda en specifik styrning. Styrningen av Abetong är idag baserad 

på projektledning och därför måste detta också vägas in ekonomistyrningens förutsättningar. 

Ekonomistyrningen i Abetong påverkas i likhet med contingencyteorin alltså av sin 

omgivning och sina förutsättningar.  

 

Abetongs ekonomiska styrning utgörs idag i första hand av finansiella mål och mått. Denna 

typ av styrning har enligt ledningsgruppen inte varit så effektiv som önskats eftersom 

ledningen inte lyckas omsätta finansiella resultat till handling. Detta kan enligt Flamholtz 
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(1983) bero på att de styrverktyg som idag används inte är tillräckligt samordnade med 

organisationens struktur, kultur och omgivning. Vi tror att det kan vara så eftersom Abetong 

idag till största delen fokuserar på olika finansiella nyckeltal. Därför tror vi att det kan vara 

svårt att lyckas med den nuvarande ekonomistyrningen. Abetong har svårt att skapa förståelse 

för nyckeltalen på lägre nivåer, vilket tyder på att styrningen inte är samordnad med 

strukturen och kulturen. Vidare menar Chenhall (2003) att det möjligtvis finns en positiv 

koppling mellan organisationens prestationer och hur väl de anpassar styrverktygen efter sin 

omgivning. När organisationen anpassar sig efter sin omgivning skall hänsyn tas till både 

specifika marknadsattribut och mer generella attribut. I fallet med Division Anläggning måste 

därför styrningen framförallt ta hänsyn till teknologi, industriell konkurrenskraft på 

anläggningsmarknaden och geografiskt avstånd till kunderna. 

 

Ledningsgruppen menar att det behövs nya metoder, nyckeltal och uppföljningar som på ett 

bättre sätt kan följa upp företagets prestationer framförallt inom tillverkning, kommunikation 

och kvalitet. Abetong har, enligt Ouchis (1979) definition framförallt har ägnat sig åt 

resultatstyrning. Ledningen har idag en god förståelse för företagets processer och inom vilka 

områden som problemen uppstår. Därför skulle Abetong, enligt Ouchi (1979) och Greve 

(1999) kunna använda en styrning som utgår från både beteendepåverkan och resultatkontroll, 

vilket skulle kunna hjälpa företaget att finna vad som är de bakomliggande problemen. Enligt 

Ouchi (1979) är förutsättningen för detta att Abetongs prestationer kan göras mätbara.  

 

Traditionella ekonomistyrmetoder har enligt, Johnson & Kaplan (1991), inte fokuserat 

tillräckligt mycket på helheten. Eftersom Abetong till största del fokuserar på ett fåtal 

områden finns det enligt dessa författare en uppenbar fara. Om Abetong inte inriktar sin 

ekonomistyrning mot helheten uppfyller inte styrningen sitt egentliga syfte, nämligen att 

uppnå de strategiska målen. Vidare tror vi att det är mycket viktigt att ett nytt styrverktyg för 

Abetong innehåller alla de fyra element som Anthony och Govindarajan (2003) presenterar. 

Vi tror i likhet med dessa författare att om Abetong kan mäta sina prestationer blir också 

utvärderingar och förändringar möjliga. Dessa är två av flera fördelar med ett kontinuerligt 

prestationsmätningssystem som Anthony och Govindarajan (2003) presenterar.  
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6.2 Mot prototyp 1 

 6.2.1 Vision 

Från början hade vi tänkt utgå ifrån Abetongs vision i vårt fortsatta arbete mot Prototyp 1. Vi 

anser efter att ha studerat visionen att denna inte överensstämmer med de strategiska 

målsättningar som finns formulerade i företagets affärsplan. Precis som Olhager (2000) 

förespråkar kommer vi därför i vårt fortsatta arbete istället utgå ifrån företagets affärsplan 

med tillhörande strategiska mål och strategier. Anledningen är att Abetongs vision inte ger 

någon klar bild av hur de vill se sig själva i framtiden, som Bergman och Klefsjö (2001) 

menar att en vision bör göra. Vidare använder företaget presensform i visionen vilket kan 

tolkas som att Abetong redan har nått sin vision. 

 

6.2.2 Strategi 

Precis som Simons (2000) säger anser vi att Abetong använder sin affärsplan som ett sätt att 

sammanställa sina strategier. Genom affärsplanen tror vi att företaget vill beskriva hur de 

skall skapa värde och bli framgångsrika. För att kunna utveckla sina möjligheter och reducera 

sina begränsningar skall de arbeta målstyrt med hög delaktighet bland personalen och därmed 

kommer företaget enligt oss att kunna fokusera på omgivningen och de interna egenskaperna. 

Detta baserar vi på Lindvalls (2001) tankar. Abetong försöker stimulera engagemang och 

skapa gemensamma värderingar så att strategin blir slagkraftigare. Kaplan & Norton (2001) 

menar att det viktiga är ett bra genomförande av sin strategi, snarare än att ha en perfekt 

strategi. Därför anser vi att Abetong borde arbeta med ekonomistyrningen på ett sådant sätt att 

det blir möjligt att leva upp till strategin, istället för att lägga för mycket ”krut” vid 

upprättandet av denna. För att lyckas med detta, blir det viktigt för Abetong att ha väl 

välutvecklade verktyg som klarar av att mäta strategins uppfyllelsegrad. Trots att Abetong har 

försökt få ut sin vision och strategi i organisationen, lyckas de inte fullt ut nå ut till personalen 

med dessa tankar. Problemet blir i likhet med Kaplan & Nortons (2001) tankar att Abetong 

inte har lyckats fullt ut med att skapa och använda ett mätverktyg som följer upp strategins 

uppfyllelsegrad. 
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6.2.3 Från strategi till kritiska framgångsfaktorer 

Genom att bryta ner sin strategi kan företag enligt Simons (2000) skapa ett antal strategiska 

målsättningar. Detta har Abetong gjort i sin affärsplan. De har brutit ner sina strategier till 

målsättningar inom fem olika perspektiv. Affärsplanen presenterar de fem olika perspektiven 

som avgörande delar i företagets verksamhet. De olika perspektiven är Ekonomi/finans, 

Nytänkande/utveckling, Kunder/marknad/försäljning, Medarbetare/personal och Interna 

processer. Genom att systematisera mätningar mot strategins uppfyllelsegrad inom respektive 

perspektiv kan Abetong enligt Cross och Lynch (1992) identifiera och styra viktiga faktorer i 

företaget. Ett sådant system blir nödvändigt för att bedöma företagets prestation. I arbetet mot 

Prototyp 1 kommer vi nu att identifiera kritiska framgångsfaktorer i Abetong, vilka enligt 

Fortune och White (2006) är mycket viktiga delar i verksamheten som måste fungera och 

ständigt övervakas om företaget skall prestera bra. Vi har utifrån affärsplanen och vårt första 

möte med Abetongs representanter arbetat fram vårt första förslag till Prototyp 1.    

 

6.2.3.1 Ekonomi/Finans 

Enligt Sven Ljungkvist är de strategiska målen inom E/F beroende av prestationerna inom 

företaget som helhet. Därmed blir dessa mål likställda med resultatet, eller utfallet, av de 

övriga perspektiven N/U, K/M/F, M/P samt I/P. Detta resonemang fångas upp av Olve (2003). 

De kritiska framgångsfaktorerna inom E/F fångas därför upp av övriga perspektiv. Istället blir 

E/F, i likhet med Fortunes och Whites (2006) definition, ett område inom Abetong som till sin 

natur kräver konstant och noggrann övervakning. Vi anser därför att E/F:s strategiska 

målsättningar måste tas med i modellen som ett slags utfallsindikatorer. Som tidigare nämnts 

är omsättning, rörelseresultat, nettoresultat, investeringsnivå, orderingång, fabriksresultat 

samt produktionsvärde/mantimme viktiga nyckeltal, och därför är dessa alltså nödvändiga att 

följa upp. 

 

Nästa fråga blir att ta reda på vad som är kritiskt att uppnå inom varje perspektiv, för att 

uppnå de ovanstående finansiella målen. De mål som är formulerade i affärsplanen ligger till 

grund för att identifiera dessa KFF. 
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6.2.3.2 Nytänkande/Utveckling 

Abetongs målsättningar inom N/U är att lyckas utveckla nya produkter och koncept samt att 

de befintliga produkterna optimeras. Dessa målsättningar skall nås genom att 

produktutvecklingen sker i linje med marknadens behov och att material- och arbetsåtgång 

minimeras. I enlighet med Fortunes och Whites (2006) tankar om att KFF är områden där bra 

prestationer är nödvändiga, blir dessa kritiska för att nå framgång. Därför anser vi att dessa är 

de aktuella kritiska framgångsfaktorerna inom detta perspektiv. 

 

Under ett möte med Abetongs ledning 060427 så fastställdes ett antal kritiska faktorer för att 

lyckas med målen inom N/U. Enligt Davidsson är det nödvändigt att Abetong har en 

marknadsorienterad produktutveckling som hela tiden utvecklar nya koncept samtidigt som 

gamla produkter optimeras. Dessutom anser Davidsson att det är kritiskt för företaget att de 

har en produktion som hela tiden förfinas att den industriella konkurrenskraften bibehålls. 

Utöver dessa kritiska framgångsfaktorer ville ledningsgruppen lägga till ytterligare två 

faktorer. Ledningen anser att en mycket viktig faktor är att företaget löpande gör investeringar 

i sina anläggningar för att få en effektivare produktion. Ledningsgruppen hävdar slutligen att 

en bra förslagsverksamhet är mycket viktigt för att hjälpa företaget i deras arbete med 

ständiga förbättringar inom produktionen och produkterna.114 

 

6.2.3.3 Kunder/Marknad/Försäljning 

Gardehall ser det som avgörande för K/M/F att de kan leverera sina produkter ”i rätt tid, till 

rätt pris, rätt kvalitet och med förtroende”.  Klarar inte företaget av att fullfölja detta motto 

blir de strategier som används verkningslösa. Tid, prissättning, kvalitetsarbete och 

kundnöjdhet är därför delar som måste fungera och kan därför enligt oss med förankring i 

Fortunes och Whites (2006) tankar klassificeras som KFF. Vi anser att det även är kritiskt för 

Abetong att säljbudgeten hålls och att de har en stor marknadsandel. Detta hänger samman 

med att företaget kan skapa goda täckningsbidrag och att de lyckas med sina 

marknadssatsningar. 

 

Under ledningsmötet på Abetong gjordes en hel del förändringar av våra föreslagna KFF. Till 

att börja med ansåg vi att information till och från kunder vara något som var en 

                                                 
114 Ledningsmöte 060427 
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grundläggande kritisk framgångsfaktor, eftersom företaget då kan bli bättre på att utgå från 

marknadsbehoven. En annan nödvändighet för Abetongs prestation inom K/M/F är att 

företaget lyckas behålla sina kunder, eftersom företaget har ett fåtal stora kunder som de 

samarbetar med. Detta hänger också samman med vikten av att teckna nya leverans- och 

samarbetsavtal. Genom dessa kan företaget skapa närmare kontakter med sina kunder.  Precis 

det som vi kommit fram till ansåg ledningsgruppen att en hög kundnöjdhet är en annan viktig 

del av detta perspektiv, eftersom förtroendet från kunder är av yttersta vikt i 

hantverksbranschen.115  

 

6.2.3.4 Medarbetare/Personal 

Inom M/P vill Abetong vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med detta krävs det att 

företaget kan erbjuda ett lockande internutbildningsprogram samtidigt som de även skall ha 

ett bra samarbete med yrkes- och högskolor. Vidare måste Abetong alltid vara en säker 

arbetsplats för medarbetarna för att företaget skall lyckas med målen. Dessutom blir det också 

avgörande vilka karriärmöjligheter och belöningssystem som finns för de anställda om 

företaget skall lyckas att bli en attraktiv arbetsgivare. Till sist blir det också viktigt att 

företaget lyckas att utbilda sina medarbetare så att kompetensnivån ständigt ökar. Med 

utgångspunkt i Fortunes och Whites (2006) resonemang anser vi att ovan nämnda delar är 

områden där bra prestationer är nödvändiga för att uppnå de strategiska målsättningarna och 

kan därmed betraktas som KFF för företaget. 

 

Under ledningsmötet gjordes några mindre förändringar av innehållet. För att Abetong skall 

klara av att prestera bra inom M/P är det enligt ledningen kritiskt att personalen trivs på sin 

arbetsplats. Om de inte trivs med sin arbetsplats kommer de heller inte att prestera bra. Utöver 

detta tror ledningsgruppen att den generella utbildningsnivån är viktigt att beakta. 

Andledningen är att Abetong själva måste grund- och vidareutbilda sin personal, eftersom 

extern utbildning i gymnasieskolor och liknande inte anordnar utbildning inom 

betongkunskap. Därmed blir utbildning bland medarbetare en kritisk framgångsfaktor. 

Ledningsgruppen anser också att det är mycket viktigt att chefer och ledare på olika nivåer i 

organisationen presterar bra och att personalen är nöjda med dem. Är medarbetarna nöjda 

med sina chefer presterar de bättre. Därför blir det också viktigt att dessa chefer får en 
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kontinuerlig utbildning. Nilsson anser vidare att det är mycket viktigt att medarbetarna känner 

sig trygga och att de befinner sig på en säker arbetsplats med få arbetsskador och 

olyckstillfällen.116 

 

6.2.3.5 Interna processer 

I perspektivet för I/P finns det uppsatta mål för projektledning, konstruktion, tillverkning, 

montage, inköp/IT/administration, kvalitet och arbetsmiljö. Gällande projektledningen skall 

projekten drivas framåt med fastställda rutiner och tydlig projektledning. Precis som Fortune 

och White (2006) hade definierat kritiska faktorer tror vi att om de kan effektivisera 

processerna genom sin strategi så kommer även konkurrenskraften att öka. Inom 

konstruktionen måste framförallt tre saker fungera för att verksamheten skall blomstra. Dessa 

är delaktighet hos medarbetarna samt följandet av tidsplaner och vi kallar dem i fortsättningen 

för KFF. Eftersom vi i samråd med Abetong, skall lägga extra vikt vid tillverkning har vi 

tillsammans med ledningen identifierat hela fem KFF i denna process. Som Fortune och 

White (2006) skriver kan goda resultat inom dessa delar leda till stora förbättringar för 

företaget som helhet. Faktorerna är därmed löpande kvalitetsuppföljning, bra 

resursutnyttjande, höga anläggningsstandarder, ständiga erfarenhetsutbyten mellan fabriker 

samt en bra produktionsflexibilitet. 

 

Abetongs representanter anser att det just nu är mycket viktigt för företaget att lyckas 

förbättra helhetsförståelsen inom organisationen och dess processer. Med detta menar han att 

det är viktigt att alla delar i de interna processerna är väl integrerade med varandra och att det 

finns en förståelse för denna partens betydelse för slutprojektet. Detta skall utmynna i att det 

skapas en processförståelse i hela organisationen. Anledningen till att detta är en kritisk faktor 

hos Abetong är just det faktum att detta på sikt skulle kunna hjälpa företaget att förbättra 

kvaliteten på sina produkter. Den andra kritiska faktorn inom de interna processerna tror 

ledningsgruppen är att företaget klarar av att hålla en hög effektivitet i tillverkningsprocessen. 

Det är viktigt för att lyckas med att öka sin industriella konkurrenskraft. Vidare tycker han att 

det är av stor vikt att göra rätt från början eller att hitta eventuella fel i ett tidigt stadium i de 

interna processerna. Utöver detta är det även viktigt att Abetong lyckas hålla en jämn 

beläggningsnivå på sina fabriker under hela verksamhetsåret, istället för att denna varierar 
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kraftigt mellan olika tidsperioder. Därför blir det viktigt att identifiera den beläggning som 

skulle passa Abetong bäst.117 

 

6.2.4 Prototyp 1 

Diskussionen i 6.2 sammanfattas i följande bild där Abetongs strategi bryts ned i kritiska 

framgångsfaktorer inom affärsplanens fem olika delar. Denna modell kallar vi för prototyp 1. 

Division Anläggning         

        
Övergripande strategiska målsättningar     
Vinstmarginal [kr] 8%      
Rörelseresultat [kr] 4 000 000      
Nettoresultat [kr] 2 500 000      
Investeringsnivå [kr] 1 500 000      
Orderingång [kbm] 250 000      
Resultat/fabrik [kr] 1 000 000      
Produktionsvärde/ 
mantimme [kr/h] 750      
        
Strategiska målsättningar     

Utvecklade 
produkter 

Optimerade 
produkter 

Mindre 
materialåtgång 

Mindre 
arbetsåtgång 

Modernare 
anläggningar Inga montagefel 

Goda 
täckningsbidrag 

Sälja "fulla 
fabriker" hela 

året 

Topp-2 inom 
prefab-

marknaden 

Tidigt med i 
kundens 

affärsprocess 

Marknads-
ledande inom 

angivna 
marknads-

sektorer 

NKI > 0,95 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Trivsel och 
stolthet  

Attraktiv 
internutbildning 

och karriärs-
utveckling 

Förbättrat 
samarbete med 

skolor 

Attraktivt 
belöningssystem 

Inga arbetsskador 
eller allvarliga 

tillbud 

Ökat genomflöde 
och bättre 

produktions-
lönsamhet 

Ökad industriell 
konkurrenskraft 

Alla produkter 
har rätt kvalitet 

Alla leveranser 
sker i rätt tid 

Inga 
konstruktionsfel 

Inga kvalitetsbrister 
i produkterna 

        

Kritiska framgångsfaktorer    

N/U 
Kundorienterad 

produkt-
utveckling 

Bransch-
orienterad 
produktion 

Anläggnings-
investeringar 

Förslags-
verksamhet  

K/M/F Information till 
och från kunder 

Behålla 
befintliga kund 

Teckna nya 
leverans- och 

samarbetsavtal 
Nöjda kunder  

M/P Personalnöjdhet Kontinuerlig 
utbildning 

Säkra 
arbetsplatser Ledarskap  

I/P Helhets-
förståelse Effektivitet Göra rätt från 

början Jämn beläggning  

Figur 7 - Prototyp 1 
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6.3 Mot Prototyp 2 

6.3.1 Balanced Scorecard som lösning på Abetongs problem 

Abetongs representanter vill utveckla en ny metod för att överkomma problemen inom 

produktionseffektivitet, kvalitetsbrister och intern kommunikation. Precis som Ljungkvist och 

Stenmark anser, tycker även vi att det behövs nya hjälpmedel i företagets ekonomistyrning 

vilket kommer att motiveras närmare i följande stycken. 

 

Enligt bl.a. Anthony och Govindarajan (2003) samt Kaplan och Norton (1999) måste företag 

vid utveckling av nya ekonomistyrverktyg ta sin utgångspunkt i de strategiska slutmålen. 

Detta gäller också för Abetong vilket innebär att prestationsmätningarna måste vara 

förankrade i visionen och strategierna. I vårt fall använder vi som bekant affärsplanen med 

tillhörande strategier. Ett hjälpmedel som tar hänsyn till detta är Kaplan och Nortons (1999) 

Balanced Scorecard, vilket vi hävdar kan hjälpa Abetong att råda bot på sina problem. Om 

Abetong skulle följa upp de kritiska faktorer som tagits fram genom mätning av 

måluppfyllelsen kommer företaget enligt oss samt Anthony och Govindarajan (2003) att 

motivera sina anställda till att fokusera på dessa saker. Andra saker som Abetong skulle kunna 

dra fördel av genom ett mer organiserat prestationsmätningssystem är enligt Kaplan och 

Norton (1999) exempelvis att de kan skapa större enighet kring sin strategi och föra ut 

strategin i hela organisationen. Detta är som tidigare nämnts två problem som Abetong har 

haft. Vi tror i likhet med Anthony och Govindarajans (2003) tankar att ett kontinuerligt 

prestationsmätningssystem som BSc kan förtydliga strategin i organisationens lägre delar. 

Detta skulle kunna hjälpa företaget att lösa ett av sina problem. Ett BSc hjälper dessutom 

ledningen att utvärdera och ge feedback på aktuella strategin. Vi anser att ett exempel på detta 

redan finns i arbetet. Eftersom Abetongs vision enligt oss inte var tillräckligt tydlig att skapa 

strategiska målsättningar kring, tror vi att det finns anledning för Abetong att omformulera sin 

vision så att den bättre förklarar vad Abetong verkligen vill uppnå med sin verksamhet på en 

längre tidshorisont. 

 

Vi anser att Balanced Scorecard på ett bra sätt uppfyller det krav som Chenhall (2003) ställer 

på ekonomistyrsystemet. Utifrån Chenhalls tankar tror vi att det finns goda möjligheter för ett 

BSc att anpassa sig efter sin omgivning och förse ledningen med relevant information. 

Gällande Abetongs förutsättningar anser vi att de bör fortsätta arbeta i projektform vilket 

innebär en decentralisering av verksamheten. Därför tror vi att ett Balanced Scorecard skulle 
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vara lämpligt att använda eftersom ett kontinuerligt mätsystem kan föra ut och kommunicera 

strategin i hela organisationen. Greve (1999) menar att en kombination av olika styrlösningar 

kan vara lämplig och därför tror vi att om Abetong kompletterar sin styrning med ett Balanced 

Scorecard kan detta leda till en effektivare styrning. På så sätt kan styrkortet bli ett 

komplement till den nuvarande resultatstyrningen. En förutsättning för att denna kombination 

skall lyckas måste Abetong enligt Ouchis (1979) resonemang göra sina prestationer mätbara. 

Ett Balanced Scorecard gör prestationer mätbara och därmed blir både beteendestyrning och 

resultatstyrning möjlig i Abetong. Vi anser slutligen att ett Balanced Scorecard kan hjälpa 

Abetong i deras arbete med att lösa problemen med kvalitetsbristskostnader då Michalska 

(2005) hävdar att detta möjliggör en förbättring av problemet genom mätningar av 

effektiviteten och den strategiska måluppfyllelsen.  

 

I Kaplans och Nortons (1999) grundläggande BSc-modell används fyra olika perspektiv, men 

författarna menar att det är fullt möjligt att använda fler eller färre perspektiv, så länge de har 

sin grund i branschvillkor, strategi och konkurrensfördelar. Vi anser att de fem ”perspektiv” 

som används i Abetongs affärsplan på ett bra sätt fångar upp dessa tre kriterier eftersom 

affärsplanen innehåller företagets strategier och är upprättad utifrån branschvillkor och 

konkurrensfördelar. Inom perspektiven finns ett antal olika strategier. Utifrån dessa 

identifierade vi tillsammans med olika personer från Abetongs ledningsgrupp ett antal olika 

kritiska framgångsfaktorer inom varje perspektiv. Nästa steg i prototypingprocessen blir att, 

tillsammans med ledningsgruppen, omforma dessa faktorer till konkreta, användbara mått, 

vilket möjliggör en prestationsmätning. 

 

6.3.1.1 Ekonomi/finans 

Som tidigare nämnts i 6.2.3 fungerar det finansiella perspektivet som en resultatindikator i det 

balanserade styrkortet. Därför används måtten vinstmarginal, rörelseresultat, nettoresultat, 

investeringsnivå, kassaflöde orderingång, fabriksresultat samt produktionsvärde/mantimme 

som prestationsmått i denna prototyp. Dessa mått är enligt Sven Ljungkvist talande för 

Abetong finansiella prestation. Kaplan och Norton (1999) menar att måtten i det finansiella 

perspektivet skall syfta till att följa upp företagets slutgiltiga mål, dvs. lönsamhet. Ljungkvist 

menar dock att mäta lönsamhet eller räntabilitet inte ger en bra bild över prestationen 

eftersom företaget har låga värden på anläggningstillgångarna. I övrigt menar Samuelsson 

(2004) att mått bör vara möjliga att bryta ner på nivåer, vilket vi tror är ett krav som de 
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ovanstående måtten klarar. Anledningen till att vi använder vinstmarginal istället för 

omsättning är att omsättningen inkluderas i begreppet vinstmarginal.118 Vi anser att detta ger 

mer information om prestationen än om vi bara skulle använda oss av omsättning som mått. 

Samtidigt ställs resultatet i relation till en annan variabel vilket innebär att det blir lättare att 

bedöma prestationen. 

 

6.3.1.2 Nytänkande/utveckling 

Enligt Kaplan och Norton (1999) är det viktigt att ta reda på vad kunderna vill ha och hur 

mycket av dessa behov som kan uppfyllas. Därför måste Abetong använda ett mått som visar 

hur bra de är på att vara kundorienterade. Ett sådant mått skulle enligt Liebowitz och Suen 

(2000) vara mätning av kundrelationers genomsnittliga längd. Detta motiverar vi med att vi 

tror att ju längre kundrelationer som Abetong har desto bättre borde de bli på att anpassa sina 

produkter efter kundernas behov. Eftersom Marr et al (2004) menar att den generella 

utbildningsnivån kan vara en indikator på tillväxt, tror vi att detta kan vara ett sätt att mäta hur 

väl Abetongs produktion är industriellt konkurrenskraftig. Liebowitz och Suen (2000) menar 

att mätningar av nyinvesteringar är viktigt i företag och detta kan enligt hos mätas genom 

förändringen i anläggningskapitalet hos Abetong. Detta tror vi är viktigt så att Abetong 

strävar efter att bibehålla och förbättra sin industriella konkurrenskraft. Ytterligare ett viktigt 

mått inom N/U är enligt Paulsson et al (2000) antalet utvecklings- och förbättringsförslag. 

Detta tror vi är en viktig faktor för att Abetong skall lyckas med att förbättra både sin 

produktion och sina produkter. 

 

De förslag som vi ovan lämnade till Abetong förändrades efter mötet med företagsledningen. 

Ledningen tyckte inte att kundrelationers genomsnittliga längd var ett lämpligt mått för 

Abetong och istället bör antalet nya koncept och nya produkters del av omsättningen mätas. 

Som ett mått på den generella utbildningsnivån trodde ledningen hur många studiebesök som 

medarbetarna gör skulle vara ett lämpligt mått att använda, eftersom detta antagligen skulle 

gynna den industriella konkurrenskraften. Genom att mäta hur stor del av investeringsmedlen 

som går till anläggningstillgångar tror ledningen att Abetong får ut mer information än att 

bara mäta förändringen i anläggningskapitalet. Vidare tyckte ledningen att endast en mätning 
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av antalet förslag i förslagsverksamheten inte vara talande utan det var istället viktigare att 

mäta andelen genomförda förslag.119    

 

6.3.1.3 Kunder/marknad/försäljning 

Ett mått på hur bra information till och från kunder är anser vi i likhet med Liebowitz och 

Suen (2000) är mätning av hur mycket tid som företaget har lagt ner på kundbesök under 

mätperioden. Genom detta kan Abetong bli bättre på att utgå ifrån marknadsbehoven. 

Eftersom Anthony och Govindarajan (2003) anser att återköpsbenägenheten är viktig att mäta 

så tror vi att genomsnittlig årlig försäljning per kund är ett lämpligt mått på detta. Abetong 

hoppas även kunna teckna nya samarbetsavtal för att skapa bättre kontakter med kunderna. 

Därför tycker vi att mätning av antalet nya kunder som anskaffats under perioden är viktigt. 

Liksom Malone (1997) tror vi att det är bra om Abetong kan följa upp sin procentuella 

marknadsandel eftersom de har som mål att de vill vara topp två inom prefabmarknaden. I 

likhet med Liebowitz och Suen (2000) bör kundnöjdhet mätas och eftersom kundenkäter 

redan genomförs i Abetong blir det lämpligt att använda NKI (Nöjd Kundindex) som mått.      

 

Istället för att mäta hur mycket tid som lagts ner på kundbesök tyckte ledningsgruppen att det 

var mer lämpligt att mäta hur många säljmöten som genomförts under perioden eftersom 

denna information är mer lättillgänglig. Istället för att mäta genomsnittlig årlig försäljning 

ville Abetongs ledningsgrupp mäta hur stor del av den årliga försäljningen som kom ifrån 

leverans- och samarbetsavtal. Vidare ansåg ledningsgruppen att det var viktigare för dem att 

mäta antalet nya leverans- och samarbetsavtal än antalet nya kunder. Eftersom 

ledningsgruppen inte tycker att marknadsandelar är talande för en byggleverantör tycker de att 

det vore mer relevant att följa upp hur stor andel av Sveriges nybyggnationer som Abetong är 

delaktiga i. På detta sätt erhålls enligt ledningen en bättre bild av Abetongs egentliga 

marknadsandel i Sverige. Gällande kundnöjdhet ville företagsledningen använda både måtten 

NKI och leveranstidsavvikelse.120 Vi anser dock att de inte behöver använda två mått för att 

mäta samma sak och i likhet med Kaplan och Norton (1999) bör ett fåtal mått användas, vilket 

vi tror medför enkelhet i mätningarna. Vi menar därför att endast NKI bör användas. 
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6.3.1.4 Medarbetare/personal 

Eftersom personalnöjdhet är en kritisk faktor i Abetong tror vi att detta kan följas upp med 

Marr et als (2004) föreslagna mått på genomsnittlig anställningstid. Motiveringen till detta är 

att vi tror att om Abetong har en nöjd personal så kommer genomsnittlig anställningstid att 

öka. Marr et al (2004) menar att en annan tillväxtindikator skulle kunna vara utbildningsnivån 

och detta skulle enligt Liebowitz och Suen (2000) kunna mätas genom 

utbildningskostnader/anställd. Marr et al (2004) menar vidare att det måste finnas s.k. 

stabilitetsindikatorer och därför tror vi att det måste finnas ett mätetal som följer upp 

säkerheten på arbetsplatsen.  Till sist måste även effektivitetsindikatorer finnas och vi tror att 

det därför också är viktigt med ett mått som följer upp hur chefernas prestationer. 

 

Vid presentation av vårt förslag till vilka mått som vi trodde skulle vara relevanta för Abetong 

att använda inom M/P (se 6.4.1.4) gavs följande kommentarer. Ett mått som är lämpligt att 

använda för mätning av personalnöjdhet är sjukfrånvaron (mindre än 2 veckor). Detta tror 

ledningen på ett bra sätt visar hur bra personalen mår av att arbeta inom företaget. Hela 

ledningsgruppen är överens om att om de anställda är missnöjda med sin arbetssituation 

kommer också sjukdagarna under varje period att öka. Därmed förkastades vårt förslag om att 

använda genomsnittlig anställningstid. För att mäta utbildningsnivån tror bl.a. Stenmark att 

antalet utbildnings- och kursdagar kan vara mer talande för prestationen än dess kostnader, 

eftersom priset på olika utbildningar kan variera kraftigt. Säker arbetsplats mäts redan i 

dagsläget med antal allvariga tillbud samt antal arbetsplatsolyckor och dessa två mått vill 

ledningen fortsätta att följa upp eftersom säkerheten på arbetet är så pass viktig. Detta skulle 

kunna kallas för stabilitetsindikatorer. Abetong genomför med jämna mellanrum en 

personalenkät. Under mötet med ledningsgruppen beslutades att denna enkät fortsättningsvis 

skall sammanfattas i två index. Det ena skall syfta till att ge en siffra på personalnöjdhet och 

den andra skall ge ett betyg på vad personalen tycker om sina chefer. Personal- och 

chefsindexen kan då kallas för effektivitetsindikatorer. Speciellt chefsindexet ansåg ledningen 

vara talande för prestationen och eftersom sjukfrånvaro redan används som indikator på 

personalnöjdhet så plockades denna bort från modellen.121 
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6.3.1.5 Interna processer 

I likhet med Liebowitzs och Suens (2000) tankar anser vi att ett tal som mäter antalet timmar 

som ledningen har lagt ned på att förklara strategi och handlingsplaner kan vara lämpligt då 

det enligt Abetongs ledning är viktigt att skapa en helhetsförståelse inom organisation. 

Anledningen till att vi vill använda ett sådant mått är att effektivitet är en kritisk 

framgångsfaktor i Abetong. Liebowitz och Suen (2000) menar också att andelen 

administrativa kostnader per anställd skulle kunna mätas. Detta tror vi är ett bra mått för 

uppföljningen av hur bra Abetong är på att ”göra rätt från början”. För att kunna mäta om 

företaget lyckas med att hålla jämn beläggning så tror vi i likhet med Liebowitz och Suen att 

en uppföljning av produktionsprocessens ledtid måste göras. 

 

Eftersom det är avgörande för Abetongs prestation hur väl de interna processerna och dess 

delar är integrerade blir tidsfaktorn viktig inom detta område. Tidsaspekten en avgörande del 

eftersom Davidsson menar att det är oerhört viktigt att varje del inom ett projekt klarar av att 

hålla sin bestämda tidsplan. Ett mått på detta skulle därför enligt Davidsson och Stenmark 

vara antalet mantimmar inom varje projekt. Utöver detta skulle Davidsson vilja mäta hur 

många projekt som verkligen använder tidsplaner, eftersom dessa planer bidrar till förbättrad 

helhetsförståelse. Ett mått som Stenmark vill använda inom effektiviseringen av 

tillverkningsprocessen är rörelsekapitalets omsättningshastighet och sätta ett mål på detta. 

Gällande att ”göra rätt från början” menar Davidsson att de har slutat mäta kassationer 

eftersom detta är ett alltför krävande arbete. Därför blir det enklare att mäta genomsnittlig 

försening på kundernas inbetalningar. Detta mått tycker hela ledningsgruppen är lämpligt 

eftersom detta brukar peka på brister i produkternas kvalitet. Det sista måttet som 

ledningsgruppen vill använda är genomsnittlig ledtid i projekten, vilket överensstämmer med 

det föreslagna måttet. Eftersom det anses viktigt att tidsplaner hålls blir detta tidsmått en bra 

indikator för företagets prestation inom de interna processerna.122 

 

Eftersom företagsledningen vill använda måttet genomsnittlig betalningstid från kunder vid 

mätning av kvalitetsbristkostnaden anser vi att det finns problem vid användning av detta 

mått. Vi tror att måttet inte blir rättvisande då även de kunder som har betalningssvårigheter 

fångas in. Därför tycker vi att våra föreslagna mått för detta är bättre och rekommenderar 

Abetong att se över detta mått. Vi kan även utifrån Michalskas (2005) tankar påvisa att BSc 
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som styrverktyg i sig självt kan påverka kvalitetsbriskostnaderna genom en kontinuerlig 

mätning av effektiviteten.  

 

6.3.2 Prototyp 2 

Utifrån den diskussion som förts 6.3.1 kan vi nu sammanfatta hur Abetongs kritiska 

framgångsfaktorer (KFF) har omvandlats till konkreta prestationsmått med hjälp av 

prototyping. Nedan visas prototyp 2.  

 
Figur 8 - Prototyp 2 

6.4 Mot Prototyp 3 

Nästa steg i uppsatsen blir att väga in kriterierna balans och samband på de befintliga 

målen/måtten i vårt förslag till Balanced Scorecard. Kaplan och Norton (1999) menar att det 

måste råda en balans i styrkortet för att en implementering ska bli lyckad. Det första kravet 

som ställs på måtten är att det måste finnas både långsiktiga och kortsiktiga mått i modellen. 

Vi menar att kortsiktiga mått i den föreslagna prototypen exempelvis är kassaflöde, 
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sjukfrånvaro eller rörelsekapitalets omsättningshastighet. Med långsiktiga mått menar vi t.ex. 

investeringsvärde, antalet nya leveransavtal eller antalet utbildningsdagar. Kaplan och Norton 

(1999) menar också att det måste finnas en balans mellan externa och interna indikatorer. 

Exempel på externa mått i prototypen är enligt oss nettoresultat eller genomsnittlig 

betalningstid från kunder. Dessa externa mått balanseras upp av interna mått såsom 

chefsindex eller hur stor del av investeringsmedlen som går till anläggningskapital. 

 

I likhet med Laitinens (2002) tankar har vi också försökt lägga tyngdpunkt vid icke-finansiella 

nyckeltal, utan att betydelsen från de finansiella försvinner. I vår modell har vi därför hela 

tiden sett de finansiella måtten som resultatet av de övriga. Därmed ligger vår tankebana nära 

den som Olve (2003) presenterar när han påstår att det finns en specifik strategikarta för varje 

enskilt företag. Genom att göra en sådan strategisk kartläggning skulle vi enligt Nørreklit 

(1999) bättre förstå sambanden mellan input och output. Brown menar att det är först när en 

tydlig kartläggning av orsakverkansambanden gjorts som ett Balanced Scorecard kan skapa 

extra värde. Därför följer en redogörelse för de logiska samband som vi tror finns mellan 

måtten i Abetong.  

 

Eftersom det är viktigt för Abetong att optimera gamla produkter och lansera nya koncept 

måste de vara marknadsorienterade. Därför anser vi att det finns ett samband mellan antal 

säljmöten och antalet nya koncept som lanseras. Enligt Davidsson är det nödvändigt att 

företaget har en produktion som hela tiden förfinas vilket medför att konkurrenskraften 

bibehålls. Därmed finner vi ett samband mellan anläggningsinvesteringar och delaktighet i 

svenska byggprojekt. Vidare är förslagsverksamheten är viktig för att göra ständiga 

förbättringar och därför tror vi att det finns en koppling mellan antal förslag och 

anläggningsinvesteringar. Eftersom det är viktigt att säljbudgeten hålls för att skapa 

effektivitet så tror vi att det finns en koppling mellan omsättning från samarbetsavtal och 

rörelsekapitalets omsättningshastighet. 

 

Vidare tror ledningsgruppen att en stor marknadsandel hänger samman med hur väl företaget 

lyckas med marknadssatsningar. Vi tror därför att det finns ett samband mellan delaktighet i 

svenska byggprojekt och antalet nya leverans- och samarbetsavtal. Eftersom leverans- och 

samarbetsavtal kan Abetong skapa en bättre kontakt med kunderna så tror vi att detta kan leda 

till nöjdare kunder och därmed finns en koppling däremellan. Logiskt sett borde det också 

finnas ett samband mellan antalet nya leverans- och samarbetsavtal och en ökad omsättning 
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från samarbetsavtal. Vi tror även att eftersom kundnöjdhet skapas av förtroende så finns en 

koppling mellan genomsnittlig projekttid och NKI. Eftersom Abetong vill vara en attraktiv 

arbetsgivare måste de ha bra internutbildning och bra samarbete med skolor och även bidra 

till en säker arbetsplats. Därför tror vi att det löper ett kausalsamband från tillbud och olyckor, 

antal studiebesök och antal kursdagar till sjukfrånvaron.  

 

Eftersom ledningen tror att chefernas prestationer hänger samman med hur de anställda 

presterar så menar vi att det finns ett samband mellan chefsindex och genomsnittlig projekttid 

samt mantimmar per projekt. Eftersom ledningen tror att en bra processyn kan förbättra 

kvaliteten i produkterna och eftersom genomsnittlig betalningstid från kunderna ses som en 

kvalitetsindikator tror vi att det finns ett logiskt samband mellan hur många projekt som har 

tidsplaner och den genomsnittliga betalningstiden. Eftersom det är viktigt att hålla en jämn 

beläggning på fabrikerna för att slippa för stor variation mellan säsonger så tror vi att det finns 

en koppling från omsättning från samarbetsavtal till mantimmar per projekt. Eftersom 

utbildningsnivån kan vara en tillväxtindikator så tror vi att det finns ett samband mellan detta 

mått och nya produkters del av omsättningen samt antalet nytecknade avtal.  

 

Det är viktigt att Abetong lyckas frambringa egna förslag för sin produktutveckling. Därför 

tror vi att det finns en koppling mellan bra resultat i förslagsverksamheten och hur stor nya 

produkters del av omsättningen är. Abetongs ledning tycker att det är kritiskt att personalen 

trivs på sin arbetsplats för att vara effektiv och eftersom sjukfrånvaro ses som en 

personalnöjdhetsindikator tror vi att det finns ett samband mellan mantimmar per projekt och 

sjukfrånvaron. Viktigt att nämna är att eftersom dessa samband är uppbyggda efter vår egen 

logik så kan de, enligt Nørreklit, inte få ett större empiriskt sanningsvärde förrän efter att de 

har mätts och testats. På följande sida finns en illustration över den ovanstående diskussionen. 
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Figur 9 – Logiska samband mellan styrtalen 

 

Under mötet 060510 så kom vi tillsammans med ledningen fram till en ny infallsvinkel av 

styrkortets användning. Eftersom Abetong enligt affärsplanen vill fästa större vikt vid vissa 

delar av företagets ekonomistyrning så anser vi att det finns ett behov av en funktion i 

styrkortet som har möjlighet att lägga större eller mindre vikt vid olika perspektiv samt olika 

mål och mått.123 Detta är något som vi tycker överensstämmer med det som Otley (1980) 

skriver gällande hur organisationens effektivitet påverkas av hur väl företaget är anpassat till 

sin omgivning och förutsättningar. Vi tror att om Abetongs styrkort ger möjlighet att fokusera 

på ett specifikt mått, såsom NKI, eller ett specifikt perspektiv, såsom I/P, kan 

ekonomistyrningen få större effekt i linje med Otleys (1980) tankar. I Abetongs fall gäller 

som bekant att en större betydelse vill läggas vid interna processer och 

produktionsuppföljning. Således får dessa två få en större vikt i det färdiga styrkortet. För att 

                                                 
123 Ledningsmöte 060510 
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möjliggöra denna ”viktning” så lades det därför till en formel i prototypen som gjorde att 

användaren kan sätta ett procenttal vid respektive mått för att ge respektive mått och 

perspektiv en viss strategisk vikt. Detta ingår också i Prototyp 3. 

 

I prototyp 3 kommer vi slutligen att återgå till det som Flamholtz (1983) kallar för 

ekonomistyrningens kärna; planering, genomförande, mätning och uppföljning. Planering 

finns i dagsläget i Abetongs nuvarande affärsplan. I praktiken skall detta kunna sammanfattas 

i styrkortet i en ruta för strategiska målsättningar. Genomförandet av strategierna sker genom 

projektledningsprocessen och tydliggörs i styrkortet genom de kritiska framgångsfaktorerna. 

Mätning beskrivs i vår modell via den matris där mål/mått och måluppfyllelse sammanställts. 

Uppföljning anser vi kan visualiseras i modellen genom att lägga till en textruta där valda 

handlingsplaner sammanställs. Dessa handlingsplaner ligger i sin tur till grund för 

upprättandet av nya strategiska målsättningar. Genom detta resonemang kan Flamholtz (1983) 

tankar illustreras genom en ”planerings-genomförande-mätnings-uppföljnings”-cykel i 

styrkortet. Denna finns illustrerad i bilaga 2c-f.  

 

Vid mötet med ledningsgruppen 060510 ansåg deltagarna att logiken som vi lade fram kring 

orsakverkansambanden i styrkortet överrensstämde med deras syn om hur de kritiska 

framgångsfaktorerna påverkar varandra sinsemellan. Samtidigt påpekade ledningen att den 

funktion som behandlar ”planerings-genomförande-mätnings-uppföljnings”-cykeln var 

intressant. De ansåg att denna var bra för att de tycker att BSc dels är ett 

prestationsmätningssystem samtidigt som det även uppmuntrar till en diskussion kring 

företagets nuvarande strategier och handlingsplaner.124 

 

6.4.1 Prototyp 3 

Efter att tagit hänsyn till diskussionen i 6.4 har modellen fått ett utseende och struktur enligt 

bilden på nästa sida. Vi har vid utvecklandet av denna prototyp också lagt till en funktion där 

resultatet av styrkortet visualiseras i ett diagram. I bilaga 2a-f finns prototypen i sin helhet. 

 

                                                 
124 Ledningsmöte 060510  



⎯⎯⎯⎯⎯ Analys och prototyping⎯⎯⎯⎯⎯ 

 52

  
Figur 10 – Prototyp 3 

6.5 Mot Prototyp 4 

Innan arbetet med att samla in data kan påbörjas finns det några punkter som vi måste ta 

hänsyn till för att detta arbete skall kunna operationaliseras. Olve et al (2004) menar att det är 

nödvändigt att en representativ arbetsgrupp ansvarar för styrkortets underhåll. Enligt oss 

består denna grupp av de individer som finns i Abetongs ledningsgrupp. Detta talar delvis 

emot Hallgårdes och Johanssons (1999) tankar kring delaktighet på lägre nivåer i 

organisationen. Vi tror dock att detta kan motverkas av att fabrikschefer, såsom Bengt-Eric 

Hartonen, deltar i det framtida styrkortsarbetet. 

 

Enligt Hallgårde och Johansson (1999) måste användarroller definieras. Vi tror att det är 

lämpligt att den s.k. styrkortsägaren blir VD Hans Davidsson, eftersom han redan i dagsläget 

har en ledande roll i arbetsgruppen. En annan viktig individ i styrkortsarbetet blir 

koordinatorn. Eftersom Hallgårde och Johansson (1999) anser att koordinatorn har en 

verksamhetsutvecklande roll tror vi att Jan Stenmark passar bäst in i denna roll, eftersom han 

idag arbetar som produktionsutvecklare i Abetong. 
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Olve et al (2004) menar att organisationen måste ta ett beslut kring rapporteringsfrekvensen 

för styrkortet. Vi tror att Abetong, i enlighet med Kaplan och Norton (1999), inledningsvis 

bör använda sig av en månatlig rapportering för att skapa rutiner i arbetet. Vidare stämmer 

denna rapporteringsfrekvens överens med de rapporter som Abetong upprättar mot 

Heidelberg Cement. Utifrån Hallgårdes och Johanssons (1999) tankar kan styrkortet på detta 

sätt integreras med den ordinarie planeringen och uppföljningen. 

 

I den sista delen av denna prototypingprocess vill vi återgå till Flensburgs & Friis (1999) 

tankar om skillnaden mellan utseendeprototyper och funktionsprotyper. Författarna menar att 

det krävs ett test för att kontrollera modellens funktion. Först därefter kan vår modell 

definieras som en funktionsprototyp. Eftersom vi i överenskommelse med ledningsgruppen i 

Abetong inte skall använda verkliga siffror så kommer vi istället att fingera mål, mått och 

viktningstal. I samarbetet med Abetong kommer vi dock att samla in verkliga siffror och 

färdigställa det utvecklade styrverktyget. I enlighet med Lantzs (1985) tankar kan dessa data 

insamlas i ett senare skede och på så sätt kan förbättringen av Abetongs Balanced Scorecard 

fortsätta även i framtiden. För tillfället avslutar vi dock vårt arbete här. 

 

Under det avslutande mötet med Abetong 060523 presenterade vi vårt förslag på den fjärde 

prototypen. Vid detta tillfälle gick vi igenom prototypens design och funktioner en sista gång 

samtidigt som Abetongs ledning lade fram sina åsikter om det arbete som vi har utfört åt dem. 

Ledningen ansåg att exempelvis möjligheten till fokusera på strategiskt viktiga delar, generera 

strategisk information och skapa helhetsförståelse var bra och viktiga delar i styrkortet som de 

tror kan hjälpa Abetong att lösa problemen med produktionseffektivitet, kvalitetsbrister, 

intern kommunikation och helhetsförståelse. Företagsledningen var nöjda med utformningen 

av den slutliga prototypen och har bestämt sig för att testköra styrkortet på en av sina fabriker. 

Avslutningsvis bestämdes det att ledningen i likhet med vårt förslag skall tillsätta en 

arbetsgrupp för organiseringen av styrkortet gällande rapporteringsfrekvens och 

ansvarsområden.125 

 

 

                                                 
125 Ledningsmöte 060523 
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6.5.1 Prototyp 4 

Första testkörningen av det BSc som konstruerats fick ett resultat enligt figuren på 

nästkommande sida. I bilagorna 3a-f finns resultaten i mer utförlig form.  

 

 
Figur 11a; N/U-perspektivet 

 

 
Figur 11b – Resultat av testkörning
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I 
7. Bidrag och erfarenheter 

            

          det här kapitlet redovisar vi uppsatsens resultat och jämför det med syftet som ställdes 

upp i början av arbetet. Resultatet grundas på den diskussion och prototypingprocess som 

återfinns i föregående kapitel. Efter denna diskussion följer ett stycke som behandlar vilka 

erfarenheter som vi har dragit under detta arbete. Slutligen ger vi några förslag på hur 

Abetong bör fortsätta med styrkortsarbetet i framtiden. 

7.1 Bidrag 

Vårt syfte med denna uppsats var att konstruera ett ekonomiskt styrverktyg och eftersom 

Abetong i dagsläget försöker fokusera på sina interna processer försökte vi lägga extra tyngd 

vid dessa. Slutresultatet av detta arbete är Prototyp 4 (se bilaga 3a-3f) och vi kan i och med 

denna prototyp konstatera att det gick att konstruera ett funktionellt balanserat styrkort i 

Abetong. Genom prototyp 4 testar vi styrkortets funktionalitet och därmed har vi uppnått 

syftet med uppsatsen. Vi anser även att styrkortet kommer att hjälpa Abetong att överkomma 

de interna problemen med produktionseffektivitet, kvalitetsbrister samt intern kommunikation 

och helhetsförståelse. Samtidigt finns det en kausalitetsdimension i styrkortet som vi tror 

innebär en förbättring från den ursprungliga ekonomistyrningen i Abetong. Begreppet 

prototyping medger att Abetong kan fortsätta arbeta med att förfina och förändra modellens 

utseende och innehåll. Detta är något som vi tycker bör göras för att styrkortet skall få bättre 

relevans och situationsanpassning.  

 

Vad som nu är viktigt att presentera är de erfarenheter som vi har dragit under arbetet 

tillsammans med Abetongs ledningsgrupp. 

 

7.2 Egna erfarenheter 

Vi upptäckte till en början att den vision som använts till att försöka motivera medarbetarna i 

Abetong möjligtvis är något felformulerad. Under de möten som genomförts med 

ledningsgruppen har vi efterhand konstaterat att den använda formuleringen inte syftar på 

framtiden och försöker snarare förklara ett nuvarande tillstånd än ett framtida. Abetongs 

ledning håller med om detta. 
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En annan erfarenhet som kan komma ledningen till nytta vid den strategiska planeringen är att 

den indelning av ”perspektiv” som finns i affärsplanen kanske också är något felaktigt utförd. 

Exempelvis så användes Nöjd Kundindex som ett strategiskt mål inom Interna Processer. 

Kanske kan BSc bidra till att dessa perspektiv får något klarare gränser och därmed fås en 

bättre struktur i strategiarbetet. 

 

En tredje erfarenhet som dragits under arbetets gång är det faktum att perspektiv och mål/mått 

kan ges en strategisk vikt, vilket är något som vi inte har stött på i tidigare forskning. Denna 

funktion i styrkortet är något som kan ge nya möjligheter för framtida styrkortsarbete. 

 

Den fjärde, och antagligen viktigaste, erfarenheten som dragits handlar om styrkortets sanna 

funktion. Under arbetets gång har diskussionen med ledningsgruppen ofta återkommit till 

företagets strategiska planering, kritiska framgångsfaktorer och har inte handlat lika mycket 

om konkreta prestationsmätningar. Detta har gjort att vi ställer oss frågan om BSc verkligen är 

ett lämpligt hjälpmedel för direkt styrning. Kanske är det så att det konstruerade styrkortet får 

större effekt som ett strategiskt hjälpmedel, som kan användas av ledningsgruppen vid 

upprättandet och reviderandet av handlingsplaner eller strategisk inriktning. Att Abetong 

genom styrkortet har fått en större kunskap om affärsplanens svagheter och brister är enligt 

oss ett talande bevis för att så är fallet. 

 

7.3 Förslag på fortsatt arbete 

Som förslag på fortsatt arbete vill vi först och främst hävda att en uppföljning av styrkortet 

måste göras. De använda målen och måtten har av tidsskäl inte kunnat utvärderas noggrant 

och en sådan uppföljning blir därför nödvändig för att modellens utformning ska kunna 

förbättras. Detta är dessutom något som överensstämmer med den metod som vi valda för att 

lösa problemet. Prototyping är en bra metod för att införa och testa Balanced Scorecard i en 

organisation, men metoden kräver en nära kontakt med många olika individer i företaget och 

därmed fås automatiskt en förståelse och förankring för styrverktyget i organisationen. 

 

 
 



⎯⎯⎯⎯⎯ Källförteckning⎯⎯⎯⎯⎯ 

 57

8. Källförteckning 

8.1 Böcker 

Anthony, R.N.; Govindarajan, V.; 2003; Management Control Systems 11th ed.; McGraw-

Hill, New York 

 

Bergman, B; Klefsjö, B; 2001; Kvalitet från behov till användning; Studentlitteratur, Lund 

 

Collis, D. & Montgomery, C.; 2005; Corporate Strategy: a resource-based approach; 

Mcgraw-Hill, Boston 

  

Ericsson, B; Gripne, A; 2002; Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet; 

Kommentus Förlag, Stockholm 

 

Flensburg, P; Friis, S; 1999; Mänskligare datasystem: utveckling, användning och principer; 

Studentlitteratur, Lund 

 

Greve, J; 1999; Ekonomisystem och affärsstrategier; Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet; Uppsala 

 

Hallgårde, U; Johansson A; 1999; Att införa Balanced Scorecard – en praktisk vägledning; 

Studentlitteratur, Lund 

 

Johnson, H.T.; Kaplan, R.S.; 1991; Relevance lost: the rise and fall of management 

accounting, 2 uppl.; Harvard Business School Press, Boston 

 

Kaplan, R.S.; Norton, D.P.; 1999; The balanced scorecard – Från strategi till handling, Sv. 

utg.; ISL Förlag, Göteborg 

 

Kaplan, R.S; Norton, D.P; 2001; The strategy-focused organization; Harvard Business School 

Press, Boston  

 

Lantz, K.E; 1985; The prototyping methodology; Prentice-Hall, New Jersey 

 



⎯⎯⎯⎯⎯ Källförteckning⎯⎯⎯⎯⎯ 

 58

Lindvall, J; 2001; Verksamhetsstyrning, från traditionell ekonomistyrning till modern 

verksamhetsstyrning; Studentlitteratur, Lund 

 

Olhager, J.; 2000; Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund 

 

Olve, N-G; Petri, C-J; Roy, J; Roy, S; 2003; Framgångsrikt styrkortsarbete – metoder och 

erfarenheter; Liber Ekonomi, Malmö 

 

Olve, N-G; Roy, J; Wetter, M; 2004; Balanced Scorecard i svensk praktik uppl. 3:4; Liber, 

Malmö 

 

Paulsson, U.; Nilsson, C.H.; Tryggestad, K.; 2000; Flödesekonomi- Supply Chain 

Management; Studentlitteratur, Lund 

 

Samuelsson, L.A; 2004; Controllerhandboken; Industrilitteratur, Stockholm 

 

Simons, R; 2000; Performance measurement & control systems for implementing strategy; 

Prentice-Hall, New Jersey 

 

Vonk, R; 1990; Prototyping – the effective use of case technology; Prentice Hall, New York  

 

Westrup, U.; 2002; Gränsöverskridande styrning; Avhandling vid Institutionen för Service 

Management; Lunds universitet, Lund 

 

Yin, R.K; 2003; Case study research – Design and methods; Sage publications, London  

 

Zhu, J; 2003; Quantitative models for performance evaluation and benchmarking – Data 

envelopment analysis with spreadsheets and DEA Excel Solver; Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht 



⎯⎯⎯⎯⎯ Källförteckning⎯⎯⎯⎯⎯ 

 59

8.2 Artiklar 

Brown, A.; 2001; The balance in your scorecard; Best practice measurement strategies 1:3, s. 

4-6  

 

Chenhall, R.H; 2003; Management control systems design within its organizational context: 

findings from contingency-based research and directions for the future; Accounting, 

organizations and society 28:2-3 s. 127-168 

 

Cross, K.F.; Lynch, R.L.; 1992; For good measure; CMA magazine 66:3, s. 20-24 

Graham, K; 2003; Balanced Scorecard; New Zealand management 50:2 s. 32-35 

 

Flamholtz, E.G; 1983; Accounting and control systems in their organizational context: 

Theoretical and empirical perspectives; Accounting, organization and society 8:2-3 s. 153-

169 

 

Fortune, J.; White, D.; 2006; Framing of project critical success factors by a systems model; 

International Journal of Project Management 24:1, s. 53-65 

 

Graham, K; 2003; Balanced Scorecard; New Zealand Management; 50:2 s.32-35 

 

Ittner, C.D; Larcker, D.F; 1998; Are non-finacial measures leading indicators of financial 

performance? an analysis of customer satisfaction; Journal Of Accounting Research 36, s. 1-

35 

 

Kaplan, R.S.; Norton, D.P.; 2005; The Balanced Scorecard: Measures that drive 

performance; Harvard Business Review 83:7-8, s. 172-180 

 

Laitinen, E.K; 2002; A dynamic performance measurement system: evidence from small 

Finnish technology companies; Scandinavian journal of management 18:1 s. 65-99 

 

Liebowitz, J.; Suen, C.Y.;2000; Developing knowledge management metrics for measuring 

intellectual capital; Journal of intellectual capital 1:1, s.54-67 

 



⎯⎯⎯⎯⎯ Källförteckning⎯⎯⎯⎯⎯ 

 60

Malone, M.S; 1997; New metrics for a new age; Forbes 159:7 s. 40-42 

 

Marr, B; Schiuma, G; Neely A; 2004; Intellectual capital – defining key performance 

indicators for organizational knowledge assets; Business process management journal 10:5 s. 

551-569 

 

Michalska, J.; 2005; The usage of the Balanced Scorecard for the estimation of the 

enterprise´s effectiveness; Journal of materials processing technology 162-162, s. 751-758 

 

Nørreklit, H; 1999; The Balance On The Balanced Scorecard – A Critical Analysis Of Some 

Of  It’s Assumptions; Management Accounting Research 2000:11, s. 65-88 

 

Ouchi, W.G; 1979; A conceptual framework for the design of organizational control 

mechanisms; Management science 25:9 s. 833-848 

 

Otley, D.T; 1980; The Contingency theory of management accounting: Achievement and 

prognosis; Accounting, organization and society 5:4 s. 413-428 

 

Pun, K.F.; White, A.S.; 2005; A performance measurement paradigm for integrating strategy 

formulation: A review of systems and frameworks; International journal of management 

reviews 7:1, s. 49-72 

 

Xu, Q; Wang, Y; 2001; The new challenge for management: Managing intellectual capital; 

Change Management and the New Industrial Revolution, s183-188 

 

8.3 Övrigt 

8.3.1 Muntliga källor 

Hans Davidsson, Verkställande Direktör; 06-04-07; 060427; 06-05-04; 060510; 060523 
 
Hans Gardehall, Marknad, affärsutveckling; 06-04-04 
 
Bengt-Erik Hartonen, Fabrikschef, Vislanda S-fabrik 06-04-06; 06-05-04 
 
Sven Ljungkvist, Ekonomichef; 06-03-21; 06-04-03; 060427; 06-05-04; 060510; 060523 
 
Torbjörn Nilsson, Personalchef; 06-04-20; 06-05-04; 060510 



⎯⎯⎯⎯⎯ Källförteckning⎯⎯⎯⎯⎯ 

 61

 
Jan Stenmark, Utvecklingschef produktion; 06-03-21; 06-04-04; 06-05-04; 060510; 060523 
 

8.3.2 Internet 

http://www.abetong.com/index.php?id=11 ; 060518 
 
http://www.abetong.se/Abetong/Content/New%20referens%20objetct/Vg%20och%20Jrnvg?refObjKey={1B5C
161B-3637-41FB-B293-B538094FD0ED} ; 060518 
 

8.3.3 Övriga tryckta källor 

Affärsplan Abetong AB 2006 

Företagspresentation 2006 
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Tillverkning 

Montage 

Masterplan Affärsplan Kvalitets-
system 

KMA

Inköpsavtal

Ekonomi/adm 

IT 
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Marknadsstöd

KUND

LEDNINGSPROCESS 

STÖDPROCESS 

HUVUDPROCESS 
- ATT UTFÖRA PROJEKT 



Bilaga 2a

Ekonomi / Finans Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Vinstmarginal [%] 0 #Division/0! #Division/0!
Rörelseresultat [kr] 0 #Division/0! #Division/0!
Nettoresultat [kr] 0 #Division/0! #Division/0!
Investeringsvärde [kr] 0 #Division/0! #Division/0!
Kassaflöde [kr] 0 #Division/0! #Division/0!
Orderingång [kbm] 0 #Division/0! #Division/0!
Resultat/Vislanda S [kr] 0 #Division/0! #Division/0!
Produktionsvärde/arb.h. [kr] 0 #Division/0! #Division/0!

########

Nytänkande / Utveckling Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Antal nya koncept [st] 0 #Division/0! #Division/0!
Nya produkters del av omsättning [%] 0 #Division/0! #Division/0!
Antal studiebesök [st] 0 #Division/0! #Division/0!
Anläggningsinvesteringar/investeringsmedel [%] 0 #Division/0! #Division/0!
Genomförda förslag/antal förslag [%] 0 #Division/0! #Division/0!

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

########

Kunder / Marknad / Försäljning Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Antal säljmöten [st] 0 #Division/0! #Division/0!
Omsättning från samarbetsavtal [%] 0 #Division/0! #Division/0!
Nya leverans- och samarbetsavtal [st] 0 #Division/0! #Division/0!
Delaktighet i svenska byggprojekt [%] 0 #Division/0! #Division/0!
NKI [index] 0 #Division/0! #Division/0!

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

########

Medarbetare / Personal Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Sjukfrånvaro (>2 veckor) [%] 0 #Division/0! #Division/0!
Utbildnings- och kursdagar 0 #Division/0! #Division/0!
Allvarliga tillbud [st] 0 #Division/0! #Division/0!
Arbetsolyckor [st] 0 #Division/0! #Division/0!
Chef- och ledarskap [index] 0 #Division/0! #Division/0!

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

########

Interna Processer Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Genomsnittligt antal mantimmar/projekt [h] 0 #Division/0! #Division/0!
Andel projekt som använder tidsplaner [%] 0 #Division/0! #Division/0!
Rörelsekapitalets omsättningshastighet [ggr] 0 #Division/0! #Division/0!
Genomsnittlig betalningstid från kunder [dgr] 0 #Division/0! #Division/0!
Genomsnittlig projekttid [dgr] 0 #Division/0! #Division/0!

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

########



Bilaga 2a

Sammanställning

Ekonomi / Finans ######### 100%

Nytänkande / Utveckling ######### 100%

Kunder / Marknad / Försäljning ######### 100%

Medarbetare / Personal ######### 100%

Interna Processer ######### 100%

Genomsnittlig prestation
#Division/0!

Strategisk vikt Viktat styrtal
Ekonomi / Finans 25% #Division/0!

Nytänkande / Utveckling 10% #Division/0!
Kunder / Marknad / Försäljning 20% #Division/0!

Medarbetare / Personal 10% #Division/0!
Interna Processer 35% #Division/0!

100%

Total viktad prestation
#Division/0!

0% 0% 0% 0% 0%

Ekonomi /
Finans

Nytänkande /
Utveckling

Kunder /
Marknad /

Försäljning

Medarbetare /
Personal

Interna
Processer



Bilaga 2b

Period:
Ansvarig:
Datum:

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Vinstmarginal [%] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Rörelseresultat [kr] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Nettoresultat [kr] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Investeringsvärde [kr] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Kassaflöde [kr] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Orderingång [kbm] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Resultat/Vislanda S [kr] #Division/0! 12,5% #Division/0!
Produktionsvärde/arb.h. [kr] #Division/0! 12,5% #Division/0!

100% ########

Kalle

Ekonomi / Finans
Kvartal 1 2006

2006-04-15



Bilaga 2c

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Utveckla produkter Kundorienterad produktutveckling
Optimera produkter Branschorienterad produktion
Mindre materialåtgång Löpande anläggningsinvesteringar
Mindre arbetsåtgång Förslagsverksamhet
Modernare anläggningar
Industriell konkurrenskraft

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Antal nya koncept [st] #Division/0! 20% #Division/0!
Nya produkters del av omsättning [%] #Division/0! 20% #Division/0!
Antal studiebesök [st] #Division/0! 20% #Division/0!
Anläggningsinvesteringar/investeringsmedel [%] #Division/0! 20% #Division/0!
Genomförda förslag/antal förslag [%] #Division/0! 20% #Division/0!

100% ########

Nytänkande / Utveckling
Kvartal 1 2006
Patric
2006-04-15



Bilaga 2d

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Goda täckningsbidrag Information till / från kunder
Sälja "fulla fabriker" hela året Behålla befintliga kunder
Topp-2 inom prefabmarknaden Tecka nya leverans- och samarbetsavtal
Tidigt med i kundens affärsprocess Nöjda kunder
Marknadsledare inom angivna sektorer
NKI>0,95

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Antal säljmöten [st] #Division/0! 20% #Division/0!
Omsättning från samarbetsavtal [%] #Division/0! 20% #Division/0!
Nya leverans- och samarbetsavtal [st] #Division/0! 20% #Division/0!
Delaktighet i svenska byggprojekt [%] #Division/0! 20% #Division/0!
NKI [index] #Division/0! 20% #Division/0!

100% ########

Kunder / Marknad / Försäljning
Kvartal 1 2006
Anders
2006-04-15



Bilaga 2e

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Attraktiv arbetsgivare Personalnöjdhet
Trivsel och stolthet Utbildningsnivå
Attraktiv internutbildning Säkra arbetsplatser
Gott samarbete med skolor Ledarskap
Inga skador eller tillbud
Bra belöningssystem

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Sjukfrånvaro (>2 veckor) [%] #Division/0! 20% #Division/0!
Utbildnings- och kursdagar #Division/0! 20% #Division/0!
Allvarliga tillbud [st] #Division/0! 20% #Division/0!
Arbetsolyckor [st] #Division/0! 20% #Division/0!
Chef- och ledarskap [index] #Division/0! 20% #Division/0!

100% ########

Medarbetare / Personal
Kvartal 1 2006
Patric
2006-04-15



Bilaga 2f

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Ökat genomflöde med bättre lönsamhet Helhetsförståelse
Rätt produktkvalitet Effektivitet
Rätt leveranstid Göra rätt från början
Inga konstruktionsfel Jämn beläggning

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Genomsnittligt antal mantimmar/projekt [h] #Division/0! 20% #Division/0!
Andel projekt som använder tidsplaner [%] #Division/0! 20% #Division/0!
Rörelsekapitalets omsättningshastighet [ggr] #Division/0! 20% #Division/0!
Genomsnittlig betalningstid från kunder [dgr] #Division/0! 20% #Division/0!
Genomsnittlig projekttid [dgr] #Division/0! 20% #Division/0!

100% ########

Interna Processer
Kvartal 1 2006
Anders
2006-04-15



Bilaga 3a

Ekonomi / Finans Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Vinstmarginal [%] 8 67,5% 6,8%
Rörelseresultat [kr] 4 000 000 88,7% 4,4%
Nettoresultat [kr] 2 500 000 106,3% 10,6%
Investeringsvärde [kr] 1 500 000 96,9% 14,5%
Kassaflöde [kr] 5000000 88,4% 8,8%
Orderingång [kbm] 250 000 117,4% 11,7%
Resultat/Vislanda S [kr] 1 000 000 89,1% 17,8%
Produktionsvärde/arb.h. [kr] 750 95,3% 19,1%

94%

Nytänkande / Utveckling Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Antal nya koncept [st] 10 80,0% 12,0%
Nya produkters del av omsättning [%] 25 76,0% 11,4%
Antal studiebesök [st] 100 73,0% 21,9%
Anläggningsinvesteringar/investeringsmedel [%] 50 86,0% 12,9%
Genomförda förslag/antal förslag [%] 15 66,7% 16,7%

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

75%

Kunder / Marknad / Försäljning Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Antal säljmöten [st] 200 90,5% 13,6%
Omsättning från samarbetsavtal [%] 80 95,0% 14,3%
Nya leverans- och samarbetsavtal [st] 20 45,0% 11,3%
Delaktighet i svenska byggprojekt [%] 10 58,0% 5,8%
NKI [index] 1 94,7% 33,2%

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

78%

Medarbetare / Personal Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Sjukfrånvaro (>2 veckor) [%] 2 71,4% 14,3%
Utbildnings- och kursdagar 200 87,5% 8,8%
Allvarliga tillbud [st] 10 76,9% 15,4%
Arbetsolyckor [st] 3 60,0% 12,0%
Chef- och ledarskap [index] 1 94,4% 28,3%

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

79%

Interna Processer Mål Måluppfyllelse Viktat Styrtal
Genomsnittligt antal mantimmar/projekt [h] 200 85,1% 21,3%
Andel projekt som använder tidsplaner [%] 80 90,0% 13,5%
Rörelsekapitalets omsättningshastighet [ggr] 5 90,0% 18,0%
Genomsnittlig betalningstid från kunder [dgr] 30 76,9% 11,5%
Genomsnittlig projekttid [dgr] 60 89,6% 22,4%

0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0%

87%



Bilaga 3a

Sammanställning

Ekonomi / Finans 94% 100%

Nytänkande / Utveckling 75% 100%

Kunder / Marknad / Försäljning 78% 100%

Medarbetare / Personal 79% 100%

Interna Processer 87% 100%

Genomsnittlig prestation
82%

Strategisk vikt Viktat styrtal
Ekonomi / Finans 20% 18,8%

Nytänkande / Utveckling 20% 15,0%
Kunder / Marknad / Försäljning 15% 11,7%

Medarbetare / Personal 15% 11,8%
Interna Processer 30% 26,0%

100%

Total viktad prestation
83%

94%

75%
78% 79%

87%

Ekonomi /
Finans

Nytänkande /
Utveckling

Kunder /
Marknad /

Försäljning

Medarbetare /
Personal

Interna
Processer



Bilaga 3b

Period:
Ansvarig:
Datum:

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Vinstmarginal [%] 8,0 5,4 67,5% 10% 6,8%
Rörelseresultat [kr] 4 000 000 3 548 530 88,7% 5% 4,4%
Nettoresultat [kr] 2 500 000 2 656 741 106,3% 10% 10,6%
Investeringsvärde [kr] 1 500 000 1 454 000 96,9% 15% 14,5%
Kassaflöde [kr] 5 000 000 4 421 056 88,4% 10% 8,8%
Orderingång [kbm] 250 000 293 450 117,4% 10% 11,7%
Resultat/Vislanda S [kr] 1 000 000 890 670 89,1% 20% 17,8%
Produktionsvärde/arb.h. [kr] 750 715 95,3% 20% 19,1%

100% 94%

Kalle

Ekonomi / Finans
Kvartal 1 2006

2006-04-15



Bilaga 3c

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Utveckla produkter Kundorienterad produktutveckling
Optimera produkter Branschorienterad produktion
Mindre materialåtgång Löpande anläggningsinvesteringar
Mindre arbetsåtgång Förslagsverksamhet
Modernare anläggningar
Industriell konkurrenskraft

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Antal nya koncept [st] 10 8 80,0% 15% 12,0%
Nya produkters del av omsättning [%] 25 19 76,0% 15% 11,4%
Antal studiebesök [st] 100 73 73,0% 30% 21,9%
Anläggningsinvesteringar/investeringsmedel [%] 50 43 86,0% 15% 12,9%
Genomförda förslag/antal förslag [%] 15 10 66,7% 25% 16,7%

100% 75%

Nytänkande / Utveckling
Kvartal 1 2006
Patric
2006-04-15



Bilaga 3d

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Goda täckningsbidrag Information till / från kunder
Sälja "fulla fabriker" hela året Behålla befintliga kunder
Topp-2 inom prefabmarknaden Tecka nya leverans- och samarbetsavtal
Tidigt med i kundens affärsprocess Nöjda kunder
Marknadsledare inom angivna sektorer
NKI>0,95

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Antal säljmöten [st] 200 181 90,5% 15% 13,6%
Omsättning från samarbetsavtal [%] 80 76 95,0% 15% 14,3%
Nya leverans- och samarbetsavtal [st] 20 9 45,0% 25% 11,3%
Delaktighet i svenska byggprojekt [%] 10,0 5,8 58,0% 10% 5,8%
NKI [index] 0,95 0,90 94,7% 35% 33,2%

100% 78%

Kunder / Marknad / Försäljning
Kvartal 1 2006
Anders
2006-04-15



Bilaga 3e

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Attraktiv arbetsgivare Personalnöjdhet
Trivsel och stolthet Utbildningsnivå
Attraktiv internutbildning Säkra arbetsplatser
Gott samarbete med skolor Ledarskap
Inga skador eller tillbud
Bra belöningssystem

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Sjukfrånvaro (>2 veckor) [%] 1,5 2,1 71,4% 20% 14,3%
Utbildnings- och kursdagar 200 175 87,5% 10% 8,8%
Allvarliga tillbud [st] 10 13 76,9% 20% 15,4%
Arbetsolyckor [st] 3 5,00 60,0% 20% 12,0%
Chef- och ledarskap [index] 0,90 0,85 94,4% 30% 28,3%

100% 79%

Medarbetare / Personal
Kvartal 1 2006
Patric
2006-04-15



Bilaga 3f

Period:
Ansvarig:
Datum:

PLANERA

Strategiska mål KFF Handlingsplaner
Ökat genomflöde med bättre lönsamhet Helhetsförståelse
Rätt produktkvalitet Effektivitet
Rätt leveranstid Göra rätt från början
Inga konstruktionsfel Jämn beläggning

GENOMFÖR

MÄT UTVÄRDERA

Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Strategisk vikt (max 100) Viktat styrtal
Genomsnittligt antal mantimmar/projekt [h] 200 235,0 85,1% 25% 21,3%
Andel projekt som använder tidsplaner [%] 80 72 90,0% 15% 13,5%
Rörelsekapitalets omsättningshastighet [ggr] 5,0 4,5 90,0% 20% 18,0%
Genomsnittlig betalningstid från kunder [dgr] 30 39 76,9% 15% 11,5%
Genomsnittlig projekttid [dgr] 60 67 89,6% 25% 22,4%

100% 87%

Interna Processer
Kvartal 1 2006
Anders
2006-04-15



Bilaga 4 
 

Vision: ”Vi samarbetar, trivs och växer som människor! Tillsammans skapar vi ett företag som med 

nytänkande, utveckling och kompetens är kundens bästa alternativ.” 

Affärsidé: ”Med innovativt arbetssätt och projektanpassade helhetslösningar före marknaden med 

betongprodukter.” 

 
 

E/F N/U K/M/F M/P I/P 

 
 

MÅL 

 
 

STRATEGI 

 
 

STYRTAL 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 4 

 

E/F 
MÅL 

- Omsättning i Sverige 850 Mkr kr år 2010 
- Vinstmarginal 10 % år 2010 

 
STRATEGI 

- Förbättringar inom sälj- och tillverkningsprocessen 
 
STYRTAL 

- Omsättning 
- Operativt divisionsresultat 
- Divisionsresultat efter bolagsomkostnader 
- Vinstmarginal 

 
 

N/U 
MÅL 

- Utveckla och lansera produkter/koncept 
- Vi optimerar befintliga produkter 

 
STRATEGI 

- Utveckla produkter/koncept efter marknadens behov och kundens önskemål 
- Optimera material- och arbetsåtgången i våra produkter 

 
STYRTAL 

- Uppföljning av handlingsplan 
 

 

K/M/F 
MÅL 

- Skapa lönande affärer med goda täckningsbidrag 
- Sälja produkter och projekt som skapar fullbeläggnings i fabrikerna hela året 
- En av de två främsta leverantörerna av prefabricerade betongprodukter på 

den svenska marknaden 
- Tidigt med i kundens affärsprocess 
- Marknadsledare inom vissa sektorer (räknas ej upp här) 
- Utveckla rollen som aktör inom vissa delar (räknas ej upp här) av 

verksamheten 
 
STRATEGI 



Bilaga 4 

- Analys och bearbetning av marknaden/potentiella kunder/beslutsfattare 
- Marknadssatsning i södra och västra Sverige med preconformsystemet och 

industristommar i fokus 
- Årlig säljbudget och uppföljning knuten till säljare/säljgrupp 
- Utveckla och underhålla marknadsförings- och informationsmaterial som 

fokuserar på tids- och ekonomiska nyckeltal samt aktuella referensobjekt 
- Öka samarbetet med kunder – teckna leverans- och samarbetsavtal 
- Tydliggöra och säkerställa viktiga säljstödsfunktioner 

 
STYRTAL 

- Orderingång 
- Täckningsgrad/division 

 
 

M/P 
MÅL 

- Vi är en attraktiv arbetsgivare 
- Våra medarbetare trivs och är stolta över Abetong 
- Attraktivt internutbildningsprogram 
- Bra samarbete med yrkes- och högskolor 
- Bra möjligheter till karriärutveckling 
- Attraktivt belöningssystem 

 
STRATEGI 

- Marknadsanpassad och kostnadseffektiv organisation 
- Möjlighet att påverka och utveckla det egna arbetet 
- Klarlägga kompetensutvecklingsbehov och utarbeta personliga 

utvecklingsplaner 
- Basera nyrekrytering på kommande resurs- och kompetensbehov 

 
STYRTAL 

- Sjukfrånvaro mindre än 2 veckor /tillfälle 
- Sjukfrånvaro mer än 2 veckor/tillfälle 

 
 

I/P 
MÅL 

- Starka projektledare med tydlig ledning av projekten vilket leder till ökat 
genomflöde och bättre resultat 

- Vi ökar konkurrenskraften genom att effektivisera våra processer 
- Vi moderniserar våra anläggningar. Rost och röta ska bort! 
- Utföra projekt med rätt kvalitet på avtalad tid till bästa lönsamhet 
- Producera konstruktionshandlingar efter överenskommen tidsplan 
- Inga konstruktionsrelaterade kvalitetsbriser vid leverans av bygghandlingar 



Bilaga 4 

- Kostnadseffektiv projektering 
- Tillverka och leverera i projekten ingående betongprodukter enligt 

överenskommen kalkyl och tidsplan 
- Inga tillverkningsrelaterade kvalitetsbrister vid leverans 
- Kostnadseffektiv produktion med ständiga förbättringar 
- Utföra montage efter överenskommen plan med projektledare 
- Inga montagerelatera fel vid slutbesiktning 
- Kostnadseffektivt montage 
- Inköp, administration och IT ska stödja processeffektivisering 
- Leverera produkter och tjänster utan fel 
- NKI > 0,95 
- Minskad materialåtgång i produkterna 
- Ökad användning av bergkross i våra produkter 
- Kemikalier ersätts fortlöpande med mindre miljöpåverkan 
- Antalet arbetsskador och /eller allvarliga tillbud = 0 

 
STRATEGI 

- Driva projekt enligt fastställd rutin 
- Större delaktighet från konstruktionsenheter i projekten. 
- Riktad utbildning, kompetensutveckling av projektörer mot 

projekteringsledning 
- Schemabunden uppföljning av kvalitetsarbetet 
- Fullt utnyttjande av resurser 
- Genom långsiktiga och väl förankrade underhållningsplaner förbättras 

anläggningsstandarderna 
- Erfarenhetsutbyten mellan fabrikschefer 
- Öka produktionsflexibiliteten genom att flytta produktionsresurser mellan 

enheter 
- Öka utlandsinköpen 
- Etablera ett gemensamt tillverkningsplaneringssystem 
- Etablera ett gemensamt projektplaneringssystem 
- Utbilda/informera IT-användare 
- Ökat bolagsgemensamt stöd/krav/uppföljning för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
- Gemensamt system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

 
STYRTAL 

- Verklig tid / kalkyltid för olika produktgrupper 
- Insatt mantimme / kvadratmeter för plattbärlag 
- Produktionsvärde / mantimme 
- Antal tillverkade slipers / insatt mantimme 
- Gjutning betong (ton) / insatt mantimme 
- Fabriksresultat 
- Antal fel 
- Antal ersatta kemikalier 
- Minskad energiåtgång 
- Antal arbetsolyckor 

 
 
 


