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Abstract

During the 1990s two contrasting paths to the organization of work have 
emerged in the Swedish engineering industry: the structure-conservative and 
structure-innovative. This thesis deals with the latter, and focuses primarily 
on necessary changes in management control systems that support structure-
innovative forms of team-organized work. Three types of management control 
systems are studied in this thesis: performance management and measurement 
systems, systems for continuous improvements and wage systems.

The empirical base of this thesis consists of data from an exploratory survey 
study as well as a multiple case study.

On a general level, the survey study indicates a lack of congruence between 
structure and systems. Many companies seem to have started to move along 
the structure-innovative path but have not changed the management control 
systems accordingly. However, there are good reasons for doing so. The com-
panies that have chosen the structure-innovative path perform better in terms 
of productivity, quality and cost reduction. These are also the companies that 
have changed their management control systems to the greatest extent. 

The case study provides examples of how management control systems may be 
changed to fit structure-innovative forms of team-organized work. The main 
focus has been on the use of Balanced Scorecard. How a strategic continuous 
improvement capability was developed and sustained in the studied companies 
is illustrated.

The findings extend previous research on new production concepts, which, 
this thesis argues, are not to be regarded as an issue of technology and vertical 
division of labour only, but also of supportive management control systems.

title in english: Control in team-organized manufacturing

key words : shop-floor teams, management control 
and Swedish engineering industry
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Licentiate thesis 2003

Department of Industrial Economics and Management
Royal Institute of Technology (KTH)
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Det här forskningsprojektet har bedrivits vid Högskolan i Gävle och möj-
liggjorts med ekonomiskt stöd av Rådet för arbetslivsforskning (numera 
VINNOVA), Högskolan i Gävles forskningsnämnd för N/T-området och 
Svenska Institutet.

Huvudhandledare vid KTH har Jan Forslin varit. Jag fascineras ständigt av 
Jans förmåga att med få ord kunna få alla bitar på plats och jag är mycket 
tacksam för att jag i avhandlingsarbetet fått dra nytta av Jans stora erfaren-
het på området.

Min biträdande handledare Lars Bengtsson har varit projektledare vid Hög-
skolan i Gävle och jag är tacksam för att jag fick möjlighet att delta. Detta är 
bland det mest meningsfulla, intressanta och utmanade som jag ägnat mig 
åt. Dessutom har min anställning som doktorand inneburit många andra 
möjligheter och möten som jag inte skulle vilja vara utan. Jag värdesätter 
att du, Lars, tagit dig så mycket tid under dessa år och att du varit en oer-
hört god samtalspartner. Utan alla dessa inspirerande och lärorika samtal 
hade inte avhandlingen och våra artiklar tagit form på det sätt som nu är 
fallet. Jag hoppas på fortsatt gott samarbete, när resan nu fortsätter mot en 
doktorsavhandling. 

Avhandlingen bygger på tre artiklar och dessa har seminariebehandlats 
vid flera tillfällen. Eftersom jag har lärt mig så mycket och dragit nytta av 
de synpunkter som kommit upp i samband med dessa seminarier står jag 
i tacksamhetsskuld till ett stort antal personer. Jag vill tacka och nämna 
några av dessa.

Förord
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• INDEKs fenomenala forskargrupp vid Högskolan i Gävle för alla 
gånger ni med stort engagemang läst och diskuterat mina mer el-
ler mindre färdiga alster: Lars Bengtsson, John Lindgren, Martin 
Ljungström, Camilla Niss, Kaisu Sammalisto, Susanne Stjernström, 
Stefan Westin och Ming Zhao. Särskilt tack till Martin Ljungström 
för trevligt ressällskap, Camilla Niss för gott samarbete när enkät-
studien genomfördes och givande diskussioner under resans gång 
samt Ming Zhao som så generöst delat med sig av sin gedigna sta-
tistikkompetens.

• VINNOVA/MTO-gänget: Lars Bengtsson, Martin Andersson, 
Lars Frimanson, Johnny Lind, Mats Lundeberg, Göran Nilsson, 
Camilla Niss och Lars Samuelson för trevligt och gott samarbete i 
samband med utgivningen av antologin. Särskilt tack till Johnny 
Lind för mycket goda råd i samband med att artikel I författades 
och Lars Samuelson för idémässig inspiration till mitt perspektiv 
på styrning. 

• Ernst Hollander för kloka synpunkter vid opposition på artikel I 
när denna presenterades på det högre ekonomiska seminariet vid 
Högskolan i Gävle.

• Mari Kira för insiktsfull och konstruktiv kritik vid opposition på 
artikel II när denna presenterades på Enheten för arbetsvetenskaps 
seminarieserie DRAVEL vid KTH. Tack också till alla andra ar-
betsvetenskapare som under åren bidragit till lärorika samman-
komster.

• Anders Berger för vägledande synpunkter och goda råd vid opposi-
tion på artikel III när denna presenterades på det högre ekonomiska 
seminariet vid Högskolan i Gävle.

• Tommy Nilsson för hans ovärderliga insats som opponent på mitt 
slutseminarium. Arbetet med att färdigställa avhandlingen har i 
hög utsträckning präglats av hans skarpa och välriktade pajer.
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• Jens Hultman, Matti Kaulio och Linda Törnström för värdefulla 
kommentarer i avhandlingens slutskede.

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort och varmt tack till mina nära vän-
ner, underbara familj och fantastiska fästmö Erika som med nyfikenhet, 
entusiasm och kärlek stöttat mig under dessa år.

Uppsala i oktober 2003
Mandar Dabhilkar
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Time Based Management, Total Quality Management och Lean Production 
är tre rationaliseringsstrategier som präglat svensk verkstadsindustri under 
1990-talet. En gemensam nämnare för dessa strategier är ett ökat fokus på 
verksamhetens värdeskapande processer, vilket även ökar betydelsen av en 
integrerad arbetsorganisation. Exempelvis brukar mångkunniga produk-
tionsteam, decentralisering av ansvar samt integration av produktionsnära 
tjänstemannauppgifter i produktionsteam nämnas vid beskrivningar av 
denna typ av arbetsorganisation (se t.ex. Karlsson & Åhlström, 1996). Flera 
empiriska studier visar dock att tyngdpunkten i många fall har legat på 
mångkunnighet för att skapa flexibilitet, medan decentralisering samt in-
tegrering av tidigare tjänstemannauppgifter har fått mindre genomslag i 
praktiken (se t.ex. Forza, 1996; Landsbergis, Cahill, & Schnall, 1999; Stewart 
& Garrahan, 1995). Denna utveckling har problematiserats av exempelvis 
Schumann (1998; 2000) som beskriver att teamorganisering utvecklats i två 
huvudsakliga riktningar, nämligen en strukturinnovativ och en struktur-
konservativ riktning.

Strukturinnovativ, innebär till skillnad från strukturkonservativ, arbets-
utveckling med tonvikt på integrering av tjänstemannabetonat arbete i 
produktionsteam. Frågan om utvecklingsriktningen för framtida teamor-
ganisering i verkstadsindustrin är av central betydelse inom arbetslivsforsk-
ningen. Detta på grund av dess nära koppling till innovationsförmåga och 
tillväxt, verkstadsarbetares hälsa och outsourcing av industriell produktion 
etc. Exempelvis har Kock (2002) visat på samband mellan strukturinnovativa 
former av teamorganiserat arbete och utvecklingsorienterat lärande, vilket 
är relaterat till ökad innovationsförmåga och tillväxt. Kira (2003) har visat på 

Introduktion1



14 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 15mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

samband mellan strukturinnovativa former av teamorganiserat arbete och 
hållbar arbetsutveckling (eng. sustainable work systems), vilket är relaterat 
till ökad hälsa. Altmann (1998) har genom studier av tysk industri bland 
annat diskuterat samband mellan strukturkonservativa arbetsformer och 
utflyttning av okvalificerade arbeten till länder med billigare arbetskraft, 
vilket är relaterat till outsourcing av industriell produktion. 

I det forskningsprojekt som ligger till grund för den här licentiatavhand-
lingen har min övergripande forskningsfråga varit:
 
• Hur har verksamhetsstyrningen kommit att förändras i industriell 

verksamhet som präglas av processorientering och strukturinnova-
tiva former av teamorganiserat arbete?

Bakgrunden till att fokusera på verksamhetsstyrning var en idé om att 
en utveckling mot alltmer självständiga team rimligtvis också borde ställa 
krav på en ny typ av styrning och samordning, vilket på ett övergripande 
plan beskrivits av Simon (1995) som ”Control in the age of empowerment”. 
I korthet antyds att styrningen skulle behöva ändra fokus från att vara ett 
kontrollverktyg för ledningen till att skapa ansvarstagande och engagemang 
på samtliga nivåer i verksamheten, särskilt på den operativa nivån. Avsikten 
var inte på något sätt att försöka ge en komplett bild av detta, utan att foku-
sera på förändringar i några typer av styrsystem som föreföll bli relevanta 
i samband med strukturinnovativa former av teamorganiserat arbete. De 
delstudier som jag har ansvarat för, inriktades i första hand på system för 
målstyrning och prestationsmätning (inklusive balanserat styrkort), system 
för systematiskt arbete med ständiga förbättringar samt lönesystem.
 
Eftersom förekomsten av och samspelet mellan processorientering, struktur-
innovativa former av teamorganiserat arbete och teambaserade styrformer i 
svensk verkstadsindustri under slutet av 1990-talet till stor del var en öppen 
fråga, fanns det ett behov av en kartläggning. Samtidigt fanns det ett behov 
av en fördjupad förståelse, för att mera detaljerat kunna illustrera möjliga 
sätt att utforma och etablera dessa teamrelaterade styrsystem. I projektet 
användes därför såväl enkät- som fallstudiemetodik, vilket svarar mot båda 
dessa behov. Avhandlingen har tre delsyften. Inledningsvis, att på basis av 
enkätundersökningen:
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• Kartlägga förekomsten av och karaktären på processorientering, 
produktionsteam och några teamrelaterade styrsystem i svensk 
verkstadsindustri.

• Beskriva samband mellan strukturinnovativa former av teamorga-
niserat arbete och processorientering, prestation samt styrformer.

Därefter, att på basis av fallstudien:

• Illustrera och ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan vari-
anter av teamorganiserat arbete, former för användning av balan-
serat styrkort och utveckling av strategisk förbättringsförmåga i 
industriell produktion. 

Det tredje delsyftet är relaterat till ambitionen att fördjupa förståelsen för 
våra kvantitativa data med hjälp av fallstudier. Dessa inriktades på om-
råden, som föreföll vara särskilt betydelsefulla och intressanta att sprida 
kunskap om. Valet föll på användningen av balanserat styrkort i några 
tillverkande företag. Det skulle snart visa sig att dessa företag i huvudsak 
använde ansatsen till att styra sitt arbete med ständiga förbättringar och 
för att utveckla en strategisk förbättringsförmåga. Eftersom bl.a. Nilssons 
(1999) forskning då visade att förbättringsarbete i produktionsgrupper ofta 
bedrevs systematiskt, men i många fall levde sitt eget liv ute på företagens 
verkstäder och därmed var avskilt från den övergripande strategiska pla-
neringen, valde jag att fördjupa förståelsen för detta fenomen. Utifrån ett 
arbetsvetenskapligt perspektiv är detta ett angeläget forskningsområde, 
eftersom en konsekvens av denna brist är, att företagsledningen ofta inte 
ger förbättringsarbetet tillräckligt stöd och resurser samt att man inte tar 
till vara den kompetens som finns i många produktionsteam för att öka 
företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Disposition
I kapitel 1 introduceras läsaren till projektets bakgrund, forskningsfråga 
och syften. I kapitel 2 redogör jag för den teoretiska föreställningsram över 
verksamhetsstyrning som har använts vid tolkning av data. I kapitel 3 ges 
läsaren möjlighet, att följa och granska mitt tillvägagångssätt vid insamling 
av data genom att metodologiska överväganden och ansats presenteras. 
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Avhandlingens empiriska del består av två studier. En enkätstudie och en 
multipel fallstudie. Först genomfördes enkätstudien och därefter fallstu-
dien. Resultat av enkätstudien presenteras i avhandlingens fjärde kapitel 
och bygger på artikel I men även delvis på artikel II.  I kapitel 4 fördjupas 
analysen och diskussionen utvecklas ytterligare. 

Resultat av fallstudien presenteras i avhandlingens femte kapitel och byg-
ger delvis på artikel II men främst artikel III. I kapitel 5 vävs resultaten av 
fallstudiens båda faser samman och en syntes presenteras. 

I kapitel 6 läggs resultaten av enkät- och fallstudien samman och slutsatser 
dras. 

Medförfattare och projektmedarbetare
Bifogade artiklar är på många sätt en gemensam produkt och på förekom-
men anledning preciseras rollfördelningen i genomförandet av detta forsk-
ningsprojekt och vid författandet av artiklarna.

Jag har varit ansvarig för enkätstudien och är huvudförfattare av artikel 
I. Detta arbete har skett på uppdrag och under ledning av min biträdande 
handledare Lars Bengtsson samt i nära samarbete med min projektmed-
arbetare Camilla Niss.

Jag har också varit ansvarig för fallstudien och är huvudförfattare till ar-
tikel II och III. Även detta arbete har bedrivits i nära samarbete med Lars 
Bengtsson.



16 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 17mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

De observationer som är genomförda inom ramen för mina studier, studi-
ernas resultat och den diskussion som förs i avhandlingen är baserade på 
en teoretisk föreställningsram över verksamhetsstyrning som i huvudsak 
är inspirerad av Samuelson (2000; 2001) samt Ewing och Samuelson (2002). 
Motivet till att just Samuelsons syn på verksamhetsstyrning har fått bilda bas 
för mitt perspektiv är hans förmåga att urskilja balansakter i utformningen 
av styrningens inriktning i samband med teamorganisering. Ett exempel på 
balansakt i det här sammanhanget skulle kunna vara att försöka etablera 
kongruens mellan organisationsstrukturen och lönesystemet. Det handlar 
därmed om strategiska överväganden och inte om dagliga avvägningar, 
vilket tidigare avhandlats av Wilhelmsson m.fl. (2003). I övrigt avviker inte 
perspektivet från gängse ”contingency-theory-influerad” ekonomistyrnings-
teori utan har i sin tur hämtat näring i Otley (1980) om situationssynsätt, 
Hopwood (1978) om behovet av att styrning betraktas i sitt organisatoriska 
sammanhang samt Miles och Snow (1978; 1994) om att styrning handlar 
om att vidta åtgärder i styrmedlen strategi, struktur och styrsystem, men 
också om behovet av ”fit”, dvs. anpassning av aspekterna sinsemellan. I det 
följande motiveras och sammanfattas det valda perspektivet. Ambitionen 
är även att ytterligare nyansera Samuelsons balansakter och då särskilt i 
samband med etablerandet av strukturinnovativa former av teamorganiserat 
arbete i industriell produktion.

Processorientering – en förändrad verksamhetsstyrning
Den första av avhandlingens två utgångspunkter är trenden mot proces-
sorientering, vilket i huvudsak betraktas som en medveten åtgärd för 
att anpassa industriell verksamhet mot nya omvärldsförutsättningar och 
konkurrenskrav. Den ökade takten i teknikutvecklingen kan nämnas som 
exempel på en ändrad omvärldsförutsättning och behovet av att i än högre 

Verksamhetsstyrning2
Föreställningsram och tidigare forskning
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utsträckning tillgodose kunders krav och förväntningar kan nämnas som 
exempel på ett nytt konkurrenskrav. För att åstadkomma det senare (och 
bättre kunna tillgodose kundernas krav) erfordras en mental omställning i 
form av en förskjutning av fokus från de enskilda arbetsmomenten till de 
processer i verksamheten som skapar värde för kunden (se t.ex. Majchrzak 
& Wang, 1996). Denna omställning handlar om att etablera ett nytt arbetssätt 
som enligt Melan (1993) bygger på att:

• Det finns ett fokus i företaget på aktiviteter, flöden och processer 
som tillför kunden värde.

• Huvud- och stödprocesser samt kunder och leverantörer till dessa 
processer är identifierade och dokumenterade.

• Det genomförs organisatoriska förändringar där processägare utses 
med ansvar för vidareutveckling av processerna. 

• Identifierade processer mäts och styrs med i huvudsak kund- och 
processorienterade mått avseende processernas kvalitet, effektivitet 
och anpassningsförmåga.

• Det bedrivs systematiskt arbete med ständiga förbättringar av pro-
cesserna. 

Med den här synen på processorientering följer, att processorientering av 
industriell verksamhet innebär en förändrad verksamhetsstyrning. Verk-
samhetsstyrning betraktas därmed som en integrerad del av processorien-
tering, snarare än en aspekt som ska förändras när en processorientering 
genomförs (Nilsson, 2003). Nedan ges tre exempel, men först definieras 
begreppet verksamhetsstyrning1:  

Med verksamhetsstyrning avses de medvetna åtgärder i styrmedlen produktions-
strategi, organisationsstruktur och styrsystem som en ledande funktion kan tillgripa 
för att påverka en verksamhet i riktning mot uppställda mål.

 1 Definitionen är en sammanvävning av Samuelsons (2000) och Lindvalls (2002) definitioner 
    och perspektiv på verksamhetsstyrning. 
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Den första punkten ovan, dvs. att det finns ett fokus i företaget på de proces-
ser som tillför kunden värde knyter an till styrmedlet produktionsstrategi i 
definitionen av verksamhetsstyrning. Av de mer etablerade synsätten på indu-
striell produktion och produktionsstrategi ligger den här studiens perspektiv 
framförallt i linje med Hill (2000). Han argumenterar för att produktionens 
uppgift i huvudsak är att tillhandahålla ett unikt sätt att tillverka produkten 
på och att bättre än hos konkurrenterna fungera stödjande så att företaget 
vinner order på marknaden. Produktionsstrategi blir i detta sammanhang 
att, utifrån de ordervinnare som företagets övergripande målinriktning och 
marknadsföringsstrategi mynnar ut i, etablera en tillverkningsprocess och 
samtidigt tillhandahålla en för tillverkningen stödjande infrastruktur på ett 
optimalt sätt. Lean Production är ett tydligt uttryck för det här, där ambitionen 
att förbättra exempelvis kvalitet och ledtider kan skapa behov av att införa 
JIT i vissa typer av produktionssystem (Womack, Jones, & Roos, 1990). Det 
som avses med att etablera en tillverkningsprocess hänförs i det följande till 
styrmedlet produktionsstrategi, medan det som avses med att tillhanda en för 
tillverkningen stödjande infrastruktur hänförs till styrmedlen organisations-
struktur och styrsystem i den valda definitionen av verksamhetsstyrning.

Den tredje punkten ovan, dvs. att organisatoriska förändringar genomförs där 
processägare utses med ansvar för att förvalta och vidareutveckla processerna, 
knyter an till styrmedlet organisationsstruktur i definitionen av verksamhets-
styrning. Det kanske tydligaste exemplet här i förhållande till avhandlingens 
syfte är etablerandet av en teambaserad arbetsorganisation i produktionen där 
teamen i förlängningen utses till processägare. Med produktionsteam avses i det 
följande en grupp av personer som arbetar tillsammans och har ett gemensamt 
ansvar för vissa produktionsuppgifter. Ett viktigt bidrag till förståelsen av 
operativa arbetslags allt betydelsefullare roll i samband med processorientering 
ger Bengtsson och Nilsson (2000). Här vävs tidigare forskning om processori-
entering (Rentzhog, 1996), teamorganisering (Mohrman, Cohen, & Mohrman 
Jr, 1995) och arbete i modern industriell produktion (Brulin & Nilsson, 1995) 
samman. En förklaring, som ges till sambandet mellan processorientering och 
team, är att ökad tyngd för den horisontella dimensionen skapar behov av 
integrativa funktioner och roller samt ett ökat beslutsfattande på den operativa 
nivån. Teamorganisering bidrar till ökad integration, genom att flera typer av 
arbetsuppgifter (även tjänstemannabetonade) integreras i teamen, men också 
genom att teamen får ansvar för integration med andra team. 
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Den fjärde punkten ovan: att identifierade processer mäts och styrs med i 
huvudsak kund- och processorienterade mått avseende processernas kvalitet, 
effektivitet och anpassningsförmåga, knyter an till styrmedlet styrsystem 
i definitionen av verksamhetsstyrning. Med styrsystem avses bland annat 
system för målstyrning och prestationsmätning, system för ständiga för-
bättringar och lönesystem. I samband med processorientering har debatten 
kanske i högst grad rört systemen för målstyrning och prestationsmätning. 
Exempelvis menade Johnson och Kaplan (1987) att utformningen och inrikt-
ningen på dessa system präglades av en samtid, som diametralt avvek från 
dagens produktionssituation och att processorientering skapade ett behov 
av en ny form av styrning. Vidare hävdade Johnson (1992) att det behövdes 
information som stödde medarbetare i sitt förbättringsarbete av de processer 
som skapade värde för kunden. Denna omställning handlade om att gå från 
finansiella nyckeltal, och då särskilt standardkostnader, till icke finansiella 
nyckeltal. Detta handlade också om att gå från flera kostnadsställen och ett 
fokus på enskilda operationer till ett fokus på hela processen. Slutligen kan 
ett skifte från komplexa och tröga redovisningssystem till enkla och snabba 
system med realtidsinformation nämnas. Processorienteringens effekt på 
system för målstyrning och prestationsmätning i industriell verksamhet 
har tidigare tydliggjorts och illustrerats av Lind (2001) samt Åhlström och 
Karlsson (1996), men inte ur ett teambaserat perspektiv. 

Balans mellan organisationsstruktur och styrsystem 
Hittills har behovet av förändring i de enskilda styrmedlen produktionsstra-
tegi, organisationsstruktur och styrsystem diskuterats i samband med proces-
sorientering. Avhandlingens andra utgångspunkt är att det finns ett behov av 
att etablera balans i form av kongruens mellan dessa styrmedel, se figur 1. 

Figur 1. I denna avhandling fokuseras sambandet mellan organisationsstruktur och styrsystem 
i teamorganiserad produktion

Styrsystem

Produktionsstrategi

Organisationsstruktur
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På tillverkningsenhetsnivån, vilket är särskilt relevant för den här avhand-
lingen, har detta tidigare diskuterats och visats av exempelvis Lindberg 
(1990). Han redogör för samspelet mellan dessa styrmedel och riktar sedan 
in sina studier på relationen mellan produktionsstrategi och organisations-
struktur i samband med införandet av en mer avancerad produktionsteknik 
och hög automationsgrad (Advanced Manufacturing Technology). 

Huvudfokus för den här avhandlingen är balansen mellan organisations-
struktur och styrsystem. Här avses behovet av förändringar i företagens 
styrsystem i de fall ambitionen är att etablera strukturinnovativa former av 
teamorganiserat arbete. Dvs. att inte bara integrera indirekt operativt arbete 
som underhåll, utan även tjänstemannabetonade arbetsuppgifter i produk-
tionsteamen, som t.ex. planerings- förbättrings- och produktionstekniskt 
arbete (Schumann, 1998). Ytterligare skiljelinjer mellan strukturkonser-
vativa och strukturinnovativa arbetsformer utgörs av ett brett deltagande i 
formulering av gruppens mål samt i förbättringsarbete, som rör gruppens 
verksamhet. Sist kan ombudsroller i grupperna nämnas. Dessa ombud kan 
ansvara för områden som t.ex. kvalitet eller produktionsteknik och kan vid 
behov påkalla stöd av produktionsnära tjänstemän som är kopplade till 
teamen. Utöver frågor som rör teknik berör Schumann endast strukturella 
frågor med särskild tonvikt på vertikal arbetsdelning i sin diskussion av nya 
produktionskoncept. Utformning av styrsystem, som stödjer strukturinnova-
tiva former av teamorganiserat arbete, diskuteras inte, men har betraktats av 
mig som ett potentiellt område för teoriutvidgning. I avhandlingen används 
begreppet teambaserade styrformer vilket innebär utformning av styrsystem 
på ett för denna typ av teamorganisering fördelaktigt sätt. 

Teambaserade styrformer handlar även om balans mellan gamla och nya 
styrmetoder. Det här innebär att ta ställning till vilka av alla de nya styr-
metoder som ständigt lanseras som kan vara rimliga att tillämpa i relation 
till vidareutvecklingen av den egna grundläggande styrningen (Samuelson, 
2000). Vissa nya styrmetoder innebär ett nytt arbetssätt i förhållande till 
tidigare praxis, medan andra bara i stort sett har satt nya etiketter på kända 
metoder eller erbjuder nya rutiner för att lösa traditionella problem. Av-
slutningsvis handlar teambaserade styrformer om att etablera balans i tid, 
rum och aspekter vad gäller styrsystemens utformning. På basis av tidigare 
forskning konkretiseras nedan i tur och ordning karaktärsdrag på team-
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baserade styrformer för de styrsystem som avhandlingen omfattar: system 
för målstyrning och prestationsmätning, system för ständiga förbättringar 
samt lönesystem. 

System för målstyrning och prestationsmätning

Många metoder och koncept lanserades under 1990-talet för att bättre han-
tera de utmaningar som en processorientering innebar för systemen för 
målstyrning och prestationsmätning. En av de metoder som fick mycket 
uppmärksamhet var Balanced Scorecard (BSC) som på svenska kom att 
översättas till balanserat styrkort (se t.ex. Olve, Roy, & Wetter, 1997). I korthet 
kan metoden beskrivas som en systematisk ansats för att utveckla en djupare 
förståelse för verksamhetens strategiinriktning och samtidigt kommunicera 
denna till alla medarbetare i organisationen. En av poängerna med metoden 
är att man parallellt utvecklar strategin i fyra perspektiv (finansiellt, kund, 
process samt innovations- och lärande perspektiv) och därav följer namnet 
balanserat styrkort. Ursprungligen utvecklades BSC-metoden i USA av Ro-
bert S. Kaplan och David P. Norton och finns beskriven i ett flertal av deras 
publikationer (se t.ex. Kaplan & Norton, 1996, 2001). I originalversionen 
diskuteras inte bara en balans i aspekter, dvs. mellan de fyra perspektiven, 
utan även en balans i tiden. Exempelvis kan metoden bidra till en ökad 
förståelse för att satsningar idag inte nödvändigtvis behöver ge omedelbara 
effekter på verksamhetens resultat.

Ett av de verkstadsföretag som först började använda balanserat styrkort i 
Sverige var ABB. Skälet var ett behov av en förändrad styrning i samband 
med deras T-50 projekt och man skapade EVITA-systemet (Ekonomi- och 
verksamhetsstyrning i T-50s anda). Projektet genomfördes inom ramen 
för aktionsforskningsprojektet Management control in the lean enterprise 
med medverkande forskare från Handelshögskolan (se t.ex. Ewing, 1996; 
Ewing & Lundahl, 1996; Lundahl & Ewing, 1997). Det fanns många likheter 
med Kaplan & Nortons originalmodell, men på en punkt skilde sig BSC 
och EVITA väsentligt åt, nämligen i dimensionen rum, vilket handlar om 
avpassningen mellan samordning och självständighet. BSC var ett utpräglat 
styr- och kontrollverktyg för ledningen av top-down karaktär. Med EVITA 
hade man en annan ambitionsnivå, nämligen att systemet skulle fungera som 
ett beslutstöd för produktionsteamen, som i och med T-50 projektet fick en 
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annorlunda och alltmer betydelsefull roll. Teamen fick ansvar för hela flöden 
och man bröt traditionella mönster, genom att bl.a. tillföra dem tjänsteman-
nabetonat arbete. Eftersom teamen nu även hade ansvar för att i viss mån 
utveckla och förbättra flöden och processer, bedömdes det som rimligt att 
än tydligare gå från detaljstyrning till målstyrning. Produktionsteamen på 
berörda enheter skulle formulera strategier för sin del av verksamheten och 
utveckla mått i egna styrkort. De skulle alltså inte bara reagera på mått från 
ovan, utan agera på egna initiativ och utifrån egna förutsättningar. 

En effekt av att teamen utvecklade egna mått var, att det inte gick att ag-
gregera informationen i styrsystemet på central nivå i företaget. Naturligtvis 
fanns det kvar ett behov av detta. Exempelvis ville man följa upp standard-
kostnader och därför hade man även kvar det traditionella ekonomi- och 
redovisningssystemet ABACUS. På så vis balanserade man även gamla 
(ABACUS) och nya styrmetoder (EVITA). Sammanfattningsvis bidrog ak-
tionsforskningsprojektet till att urskilja två olika ansatser för att införa och 
arbeta med balanserat styrkort (se Lundahl & Ewing, 1997). Dels Kaplan & 
Nortons originalmodell som ett medel för att ytterligare förstärka hierarkin 
och de traditionella beslutsmönstren och dels EVITA som ett medel för 
att skapa delaktighet och engagemang på samtliga nivåer i verksamheten, 
särskilt den operativa.

System för systematiskt arbete med ständiga förbättringar

Systematiska ansatser för ständigt förbättringsarbete i industriell produk-
tion kan spåras långt tillbaka i tiden och av de mer kända exemplen från 
1900-talets början var kanske Frederick W. Taylors insatser i USA (Tay-
lor, 1911). Taylor-systemet innebar en tydlig uppdelning mellan lednings/
förbättringsarbete och utförande av operativt arbete. Det förra utfördes 
av tjänstemän i form av arbetsstudier och det senare av kollektivanställda. 
Systemet fick även stort genomslag i svensk verkstadsindustri och långt in 
på 1900-talets andra hälft var förslagslådan det enda sättet för kollektiv-
anställda i många företag att bidra till förbättringsarbetet (Giertz, 1991). 
Förvisso lanserades under slutet av 1980-talet systemet med kvalitetscirklar 
i linje med Toyota-systemet, men dessa fick aldrig något egentligt fotfäste 
på svenska industriarbetsplatser. Det fanns flera skäl till detta. Ett var att 
det under en tid hade pågått arbetsplatsprojekt på ganska bred front med 
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syftet att bryta med Taylorismen och etablera produktionsteam. Eftersom 
arbetet i dessa japaninspirerade kvalitetscirklar bedrevs i parallella struk-
turer och inte integrerades i det dagliga arbetet för produktionsteamen så 
stöttes de bort.

Hur skulle då den kompetens som de kollektivanställda stod för tas till 
vara? Lärdomar av Hart med fleras (1995) studieresa till Japan pekade på att 
förbättringsarbetet var tvunget att göras på ett sätt, som byggde på principer 
som inte uppfattades som främmande för de anställda. Det gällde alltså att 
utveckla alternativ i Sverige, som kunde tillgodose samma syften.

Fortsatta empiriska studier visade att alternativet låg i att integrera för-
bättringsarbetet till en naturlig del i produktionsteamens arbete, vilket 
medförde utmaningen, eller balansakten, att ändra tyngdpunkten i styrdi-
mensionerna innehåll, process och mål beroende på i vilken grad företaget 
valde att engagera produktionsteamen i förbättringsarbetet (Hart, Berger, & 
Lindberg, 1996). Tre huvudtyper av teambaserat förbättringsarbete kunde 
identifieras i Hart, Berger och Lindbergs studie: styrd expertstrategi, styrd 
breddstrategi och organisk förbättringsstrategi. Styrd expertstrategi, innebär 
att det huvudsakliga förbättringsarbetet bedrivs i så kallade task forces, som 
mestadels består av tjänstemän, men där medarbetare från produktionsteam 
kan ingå. Ledningen definierar vad som ska förbättras (innehåll) samt när 
och hur arbetet ifråga ska bedrivas (process). Organisk förbättringsstrategi 
innebär att merparten av förbättringsarbetet som rör produktionen utförs 
av produktionsteamen. Ledningen sätter mål för förbättringsarbetet (mål) 
och teamen definierar själva vad som ska förbättras (innehåll) samt när och 
hur (process). Styrd breddstrategi innebär, att båda formerna förekommer 
parallellt. Sammantaget pekar den refererade studien på, att vid etablering 
av strukturinnovativa former av teamorganiserat arbete, där förbättrings-
arbete utgör en del av det dagliga arbetet i produktionsteamen, finns det 
behov av att förskjuta tyngdpunkten i styrsystemet från innehåll och process 
till mål.

I linje med Boer m.fl. (2000) innebär ständiga förbättringar i den här av-
handlingen en planerad, organiserad och systematisk process av inkrementell 
förändring för förbättrad prestationsförmåga. Att utveckla en avancerad 
förbättringsförmåga som leder till goda prestationer tar tid och betraktas ofta 
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som en resa. Den här resan handlar om att successivt utveckla och etablera 
nya organisatoriska beteendemönster, vilka har konkretiserats av Bessant 
m.fl. (2001) och återfinns i kortfattad form i tabell I. I förhållande till Bes-
sants modell, riktades ovan nämnda studie av Hart m.fl. (1996) in på nivå 2, 
dvs. hur systematiskt arbete med ständiga förbättringar kan etableras givet 
olika arbetsorganisatoriska karaktärsdrag. Den här avhandlingens fallstudie 
har fortsatt i samma spår, men riktat in sig på resan från nivå 2 till 3, dvs. 
att utveckla och upprätthålla en strategisk förbättringsförmåga givet olika 
arbetsorganisatoriska karaktärsdrag.

Tabell I.2 Stages in the evolution of Continuous Innovation, (Bessant et al., 2001)

2 Tabellen ska läsas som ett citat ur Bessant m fl (2001) och är därför ej översatt till svenska.
   Continuous Innovation (CI) är upphovsmännens begrepp för ständiga förbättringar.

Characteristic behaviour patterns

Problems are solved randomly; no formal structure for im-
proving the organisation; no strategic impact on human 
resources, finance or other measurable targets; staff and 
management unaware of CI as a process; focus on short-
term benefits.

There is a formal commitment to building a system which 
will develop CI across the organisation; staff use struc-
tured problem-solving processes; training in CI tools. 

All of the above, plus: Policy deployment links local- 
and project-level CI activity to broader strategic goals; 
monitoring and measurement of CI against these goals; 
CI activities are an integral, rather than parallel, part of 
individual and group work.

All of the above, plus: An attempt to devolve autonomy 
and to empower individuals and groups to manage and 
direct their own processes.

All of the above, plus: Extensive and widely distributed 
learning behaviour; systematic finding and solving of 
problems as well as gaining and sharing of knowledge.

Stage of development

Level 1:
Trying out the ideas

Level 2: 
Systematic CI capability

Level 3:
Strategic CI capability

Level 4:
Proactive CI capability

Level 5: 
The learning 
organisation

Med styrsystem för systematiskt förbättringsarbete i modern produktion 
avses framgent i avhandlingen förbättringskoncept som exempelvis Total 
Productive Maintenance (TPM). Det finns en uppsjö av sådana här ansatser 
för att styra arbetet med ständiga förbättringar. Det intressanta här, är inte 
vilket koncept som används utan snarare hur det används, dvs. vilken av 
styrdimensionerna ovan som betonas. TPM innebär ofta en omfattande 
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förändringsprocess, där de flesta i företaget engageras för att på olika 
sätt delta i arbetet med att eliminera förluster i maskinutrustningen och 
andra processer. En TPM-implementering brukar bygga på tre grund-
läggande byggstenar: uppföljning av driftstörningar, operatörsunderhåll 
och förbättringsgrupper (Ljungberg, 2000). Mot bakgrund av Samuelsons 
balansakter kan TPM betraktas som en ny styrmetod i förhållande till hur 
förbättringsarbete tidigare bedrivits (endast av tjänstemän med undantag 
för förslagslådan). Med balans i tiden avses t.ex. att etablera ett system, som 
möjliggör att förbättringsarbetet lokalt inriktas på att dels säkerställa en 
hög kvalitetsnivå på den dagliga driften, dels att den långsiktiga visionen 
för produktionens utveckling samtidigt kan uppnås. Balans i rummet kan 
handla om att försöka engagera och motivera produktionsteam att delta i 
förbättringsarbetet i så hög utsträckning som möjligt och samtidigt få dessa 
team att arbeta med frågor som ledningen tycker är relevanta. Slutligen 
skulle balans i aspekter kunna innebära att hantera utmaningen att kunden 
träder in som en jämbördig part vid sidan av ledningen, dvs. att tillmötesgå 
krav på såväl sänkta underhållskostnader, ökad tillgänglighet och produk-
tivitet som förbättrade ledtider och leveransprecision.

Lönesystem

Med lönesystem avses de kriterier för lönesättning som används för att styra 
arbetet på verksamhetsnivå. Utgångspunkten för den här avhandlingen, är 
att lönen ska fungera som ett signalsystem med syftet att orientera arbetskraf-
ten mot bredare och djupare kompetens samt nya och mer kundanpassade 
förhållningssätt (Brulin och Nilsson, 1995). Det finns en rad olika sätt att 
konstruera lönesystem för metallindustriarbetare och för att möjliggöra en 
klassificering av olika typer av system har Metallarbetarförbundet skapat den 
lönetekniska stapeln (se t.ex. Metall, 1999). Enligt den kan lönesystem bestå 
av maximalt fyra olika lönedelar: grundlönedel (GLD), befattningslönedel 
(BLD), individuell lönedel (ILD) och rörlig lönedel (RLD). Varje lönedel 
skapar löneskillnader. GLD skapar löneskillnader mellan olika befattningar. 
BLD skapar löneskillnader inom befattningar som utvecklas. ILD skapar 
löneskillnader baserade på en persons mätbara meriter som exempelvis an-
ställningstid eller en mer subjektiv bedömning av lönekomponenter som 
t.ex. duglighet och samarbetsförmåga. RLD skapar löneskillnader baserade 
på uppmätt prestation och hit förs alla rörliga delar i ackord, bonus och 
resultatlön.
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Under den tidsepok som metallarbetet präglades av en hårt driven arbets-
delning tillämpades raka ackord, vilket betydde att lönesystemet endast 
utgjordes av en rörlig lönedel. I samband med att arbetet började utvecklas 
i linje med principerna för det goda arbetet har även lönesystemen föränd-
rats. Tendensen är att i de nyare systemen (exempelvis verkstadsindustrins 
kvalifikationsvärderingssystem, men framförallt de mer systematiska ar-
betskravsrelaterade löneutvecklingstrapporna) bedöms inte längre metallare 
utifrån hur de utför arbetet, utan snarare efter om de uppfyller de arbetskrav 
som genererar ytterligare lönetillägg (Brulin & Nilsson, 1995). 

Lönesystem som stöder övergången till strukturinnovativa former av team-
organiserat arbete i samband med processorientering har studerats av bl.a. 
Karlsson och Åhlström (1995). De visar hur en övergång till teamorganise-
ring, genom hopslagning av olika befattningar som tidigare gjordes antingen 
av kollektivanställda eller av tjänstemän, skapar behov av en befattningslö-
nedel. Men de pekar även på ett behov av en rörlig del för att hantera alla 
de balansakter som uppstår. I termer av balans i tiden handlar det om att 
premiera att produktionen bedrivs på ett effektivt sätt idag, samtidigt som 
man vill försöka säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling genom att 
anställda kompetensutvecklas för att klara morgondagens krav i arbetet. 
I avseendet balans i rummet behöver systemet ta hänsyn till att företagens 
konkurrenskraft och utveckling är beroende av produktionsteamens enga-
gemang, initiativförmåga och involvering i produktionsprocesserna och inte 
av styrning uppifrån och ner. Avslutningsvis handlar en balans i aspekter 
om att premiera såväl produktivitet som tids-, och kvalitetsmått där det 
förra är ett uttryck för mängd och intensitet och det senare ett uttryck för 
mer kund- och processorienterade aspekter.
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Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren en möjlighet att själv bedöma 
i vad mån han eller hon anser att datainsamlingen och analysen vid enkät- 
och fallstudien är genomförd på ett rimligt och trovärdigt sätt. 

En bärande princip vid valet av metodologisk ansats var att utgå ifrån syfte 
och frågeställningar samt vad verksamhetsstyrning och teambaserade styr-
former ansågs vara på ett ontologiskt plan i det genomförda forskningspro-
jektet. Som antyds i definitionen av verksamhetsstyrning i kapitel 2 handlade 
projektet om att studera medvetna åtgärder i olika styrmedel som tillgripits 
för att påverka en verksamhet i en viss riktning, men det handlade också 
om att fånga upp hur nya metoder och system som implementerats senare 
kommit att användas i verksamheten. 

Den verklighet som eftersträvades att fånga upp med avseende på styrning-
ens inriktning och utformning vid ett enskilt arbetsställe var naturligtvis 
inte fri från värderingar och inte heller helt objektiv eller ens möjlig att helt 
och hållet förstå. Det här berodde bland annat på att insamlade data var 
baserade på min teoretiska föreställningsram och enskilda respondenters 
föreställningar om verksamheten, som jag inte kunde kontrollera. Men den 
studerade verkligheten bestod å andra sidan inte heller bara av en mängd 
socialt konstruerade världar, som endast existerade i mitt och de intervjua-
des medvetande. Nej, istället utgick jag från att det fanns en verklighet att 
studera, som jag bara delvis skulle kunna begripa mig på. Ambitionen från 

Metodologisk ansats3
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min sida var därför inte att jaga någon absolut sanning på varje arbetsställe 
i undersökningen. Snarare har jag försökt att ge ett kunskapsbidrag (jämför 
med engelskans ”contribution to knowledge”) om behovet av en förändrad 
styrning i samband med teamorganisering, genom att här lägga fram och 
presentera ett övertygande fall (”compelling case”). Den valda ansatsen lig-
ger i linje med vad Lincoln och Guba (2000) benämner postpositivism. I ett 
forskningsprojekt med andra förutsättningar och ett annat syfte skulle jag 
mycket väl kunna tänka mig att arbeta i linje med ett annat vetenskapligt 
paradigm. Jag ser nämligen i likhet med exempelvis Kira (2003) en fara i att 
som forskare ”belong to a certain school of science” och att det är bättre att 
begränsas av sin egen intellektuella kapacitet än av paradigm formulerade 
av andra. Däremot tycker att man kan ha dessa vetenskapliga paradigm till 
vägledning i metodologiska överväganden och val av kvalitetskriterier. 

Enkätstudien
Skälet till att enkätmetodik valdes var att försöka kartlägga förekomsten 
av utvecklade produktionsteam, processorientering och teambaserade 
styrformer i populationen. I huvudsak var därför enkätansatsen vad Forza 
(2002) skulle kalla deskriptiv, men i vissa avseenden var den även av explo-
rativ karaktär (ibid), eftersom ambitionen samtidigt var att undersöka om 
data kunde antyda betydelsen av utvecklade produktionsteam i samband 
med processorientering, samband mellan utvecklade team och prestation 
samt styrformer vid företag som hade utvecklade team. I tabell II och III 
preciseras tillvägagångssättet när enkätstudien genomfördes. Vissa saker 
behöver dock förtydligas eller påpekas p.g.a. dessas centrala betydelse för 
tolkningen av data. 
Tabell II. Instrumentets frågeområden samt exempel på referenser till andra studier som vi utgick från när 
vi utvecklade våra frågor. 

Antalet anställda, typ av produktion etc (Hörte, 1998; The Inter-
national Manufacturing Research Network, 1996).

Teamens arbetsuppgifter, sammansättning, roller, ansvar och 
ansvarsfördelning (Bengtsson et al., 1998; Schumann, Baethge-
Kinsky, Kuhlmann, Kurz, & Neumann, 1995).

Om produktionsteamen är målstyrda, vilka som deltar i målfor-
muleringen, vilka mått som används och i vilken mån måluppfyl-
lelsen påverkar lönen (Bengtsson et al., 1998; Brulin & Nilsson, 
1995; Karlsson & Åhlström, 1995; Metall, 1999).

Företaget

Produktionsteam

Målstyrning
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Ständiga förbättringar

Processorientering

Balanserat styrkort

Förändringsprocesser 
i företaget

Resultatet av 
förändringen

I vilken mån produktionsgrupperna deltar i förbättringsarbe-
tet, vilka områden förbättringsarbetet är inriktat på samt på 
vilket sätt förbättringsarbetet styrs av ledningen (Lindberg & 
Berger, 1997).

I vilka avseenden företaget är processorienterat samt vilka 
de identifierade huvud- och stödprocesserna är (Bergman & 
Klefsjö, 1994; Zairi & Sinclair, 1995).

Om företaget använder balanserat styrkort eller liknande an-
sats, på vilka nivåer principerna tillämpas och i vilken mån 
produktionsteamen konstruerar egna styrkort (Ewing, 1996; 
Kaplan & Norton, 1996; Bengtsson et al., 1998; Cronholm 
& Dabhilkar, 1998).

Vilken typ av förändringsstrategi som företaget använder sig 
av samt hur förändringarna genomförs, bedrivs och utförs 
(Hörte, 1998).

Prestationsförändringar av produktkvalitet, produktivitet, 
ledtid, leveransprecision och kostnader per producerad en-
het (Hörte, 1998).

Tabell III. Metodologiska utgångspunkter, angreppssätt och överväganden vid enkätstudien.

Deskriptiv och explorativ tvärsnittsstudie; Postenkät. 

Våren 1999.

Produktionsenheten vid verkstadsföretag i Sverige.

Produktionschefen vid ovan nämnda enheter.

Innan det slutliga instrumentet distribuerades till urvalet 
testades det på kollegor från andra lärosäten som ingick i 
projektet, en representant från Sveriges Verkstadsindustrier 
och två produktionschefer som var verksamma vid enheter 
som var representativa för urvalet. 

Svensk verkstadsindustri. 

28-32; 34-35.

Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister över ar-
betsställen med fler än 20 anställda vid verkstadsföretag i 
Sverige 1998 (N=2297).

Typ av enkätstudie

Tidpunkt

Analysenhet  

Respondenter

Test av instrument 

Population

SNI  

Populationsram

Tabell II forts.
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Mindre  Större 
företag  företag

  28  52

    4    0

  25  27

  30    1

    9  10

    4  10

100        100

Oproportionerligt slumpmässigt urval inom följande två strata:

100 arbetsställen med upptill 199 anställda, dessa betecknas min-
dre företag i det följande (Nm=2015).

100 arbetsställen med 200 eller fler anställda, dessa betecknas 
större företag i det följande (Ns=282).

Urvalstypen medför att konfidensintervall beräknades separat vid 
uppskattning av spridning av processorientering och team.

55%.

Eftersom fokus är styrning i teambaserad produktion sorterades 
alla företag bort som inte hade produktionsteam. Nedan framgår 
hur många företag som uppgav att de inte hade produktionsteam. 

Efter att ha sänt ut två påminnelser (inklusive instrument) genom-
fördes under hösten 1999 även en telefonintervju av dem som inte 
svarat på enkäten. I telefonintervjun ombads respondenten svara 
på de första nio konstrukten. Dessa frågor utgör nyckelvariabler 
och underlättar en jämförelse mellan karaktären på de företag som 
har och inte har svarat på enkäten. Förfarandet medförde följande 
två svarsfrekvenser:

Konstrukt 1-9, Svarsfrekvens 92% (n=181).

Konstrukt 1-30, Svarsfrekvens 55% (n=146).

Underlag för beräkningarna återfinns i artikel I.

Svarat på enkäten och har produktionsteam

Svarat på enkäten men har inte produktionsteam

Svarat på telefonintervjun och har produktionsteam

Svarat på telefonintervjun men har inte 
produktionsteam

Har ingen produktion/företaget har upphört

Vägrar att svara på enkät/telefonintervju’

Totalt antal företag

Vid en jämförelse av de företag som har, respektive inte har, svarat 
på postenkäten framträder inga signifikanta skillnader beträffande 
nyckelvariablerna annat än att förekomsten av produktionsteam är 
lägre bland mindre företag. 65% av företagen som ingår i sam-
bandsanalysen utgörs av större företag. Vår bedömning är att 
detta ej påverkar sambandsanalysen nämnvärt eftersom samtliga 
företag som ingår i denna analys har produktionsteam och det är 
teamens arbetsinnehåll och ansvarsnivå som står i fokus. 

Urval

Urvalsjustering

Bortfallsanalys   
 

Tabell III forts.
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Enkäten är distribuerad till ett urval av arbetsställen och inte till företag. När 
man gör ett slumpmässigt urval med SCBs företagsregister som populations-
ram får man välja. Om man skickar enkäten till ett urval av företag går 
enkäten till huvudkontoret, men om man skickar enkäten till ett urval av 
arbetsställen, går den till den ort där produktionen bedrivs. För att undvika 
missförstånd vill jag här lyfta fram, att när jag författat artikel I och kappan 
har jag för enkelhets skull i många fall använt benämningen företag fastän 
jag avsett arbetsställen (arbetsställen med 20-199 anställda = mindre företag; 
arbetsställen med >199 anställda = större företag). 

Fyra mindre arbetsställen som uppgav att de inte hade produktionsteam 
uteslöts vid databearbetningen. Skälet är att teambaserade styrformer är 
irrelevanta för arbetsställen utan team samt att det var teamens ansvars-
områden som hela tiden skulle stå i fokus. Det här innebär att jag i det 
följande endast uttalar mig om arbetsställen med produktionsteam. Här 
kan också nämnas att bortfallsanalysen pekade på att mer än hälften av de 
mindre arbetsställena som inte svarade på postenkäten inte heller hade några 
produktionsteam. De mindre arbetsställena är i majoritet i populationen, 
men utgör endast en minoritet av insamlade data (se avsnittet nedan om 
enkätstudiens validitet och reliabilitet), vilket är viktigt att tänka på när man 
tolkar data i avhandlingens resultatdel om teamens arbetsinnehåll m.m.

För att kunna undersöka samband mellan strukturinnovativa former av 
teamorganiserat arbete och processorientering, prestation samt styrformer 
gjordes korskörningar i form av X2-test. Det här förutsatte att varje variabel 
som ingick i analysen delades in i ett mindre antal grupper. Jag valde två 
ungefär lika stora grupper för varje variabel, eftersom data endast bestod 
av 80 användbara svar vilket i en fyr-fältare skulle ge ett förväntat värde på 
ungefär 20 i varje fält. De viktigaste grupperingarna är:

• Strukturkonservativa team, vilka för enkelhets skull kallas företag 
med mindre utvecklade team/mindre avancerade team. Dessa har 
kryssat 7 eller färre av arbetsuppgifterna som hänförs till nivå 2, 3 
eller 4 i enkätens fråga 10 (se artikel I, enkäten bifogas som bilaga 
1). Indelningen ligger i linje med Nilsson (2000b). 

• Strukturinnovativa team, vilka för enkelhets skull kallas företag 
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med mer utvecklade team/mer avancerade team. Dessa har kryssat 
8 eller fler av arbetsuppgifterna som hänförs till nivå 2, 3 eller 4 i 
enkätens fråga 10.

• Mindre processorienterade företag vilka har kryssat 3 eller färre av 
alternativen i enkätens fråga 24.

• Mer processorienterade företag vilka har kryssat 4 eller fler av al-
ternativen i enkätens fråga 24.

• Beträffande prestationsvariablerna produktkvalitet, produktivitet, 
ledtid, leveransprecision och kostnad per producerad enhet ska fö-
retagen ha angivit att de förbättrat respektive variabel med minst 
10% sedan 1997, för att kvalificera sig bland dem som förbättrat 
variablerna. De kan således ha angivit 10% såväl som 25% eller 50% 
förbättring (enkätfråga 30).

Enkätstudiens validitet och reliabilitet
Beroende på forskarens val av ontologisk och epistemologisk utgångspunkt 
för sitt projekt finns det olika sätt att definiera och betrakta kvalitetskrite-
rierna validitet och reliabilitet. För enkätstudien har ett perspektiv valts i 
linje med Rosengren och Arvidsson (2002) som menar att validitet handlar 
om frånvaron av systematiska fel i en studie, medan reliabilitet handlar om 
frånvaron av slumpmässiga fel. På ett eller annat sätt har de flesta studier 
validitets- och reliabilitetsproblem och i det följande diskuteras problem 
som föreligger i detta fall samt vilka åtgärder som vidtagits för att hantera 
dessa med avseende på extern validitet, intern validitet, begreppsvaliditet 
och reliabilitet. 

Med extern validitet avses möjligheten att kunna generalisera till en vidare 
population (Forza, 2002). I mitt fall gällde det ”svensk verkstadsindustri” 
definierat som: arbetsställen tillhörande näringsgrenarna (SNI) 28-32 och 
34-35 samt storleksklasserna 20-199 och >200 i fråga om antalet anställda i 
SCBs företagsregister. För att kunna generalisera behövde urvalet av arbets-
ställen som enkäten distribuerades till vara representativt och därför gjordes 
ett slumpmässigt urval. Det var svårt att uppskatta respektive storleksklass 
benägenhet att svara och därför valdes 100 arbetsställen ut i varje stratum. 
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Men det var även viktigt att de arbetsställen som svarade var representativa 
för populationen. Bortfallsanalysen visade att arbetsställen med fler än 200 
anställda var överrepresenterade (bland dem som svarat) i förhållande till 
deras andel av populationen och det klokaste hade nog varit att vikta upp 
de mindre arbetsställena i databearbetningen. Eftersom detta inte gjordes, 
är det viktigt att denna skevhet beaktas när resultat tolkas, dvs. att förstå 
att den bild som förmedlas i den här avhandlingen i huvudsak speglar en 
utveckling vid större industriarbetsplatser. 

Ett annat problem med den bild som förmedlas är att det är produktions-
chefernas perspektiv på verksamheten som speglas. Hur representativ är 
den? Mina erfarenheter i samband med de genomförda fallstudierna är, att 
det kan föreligga betydande skillnader mellan hur personer i ledande befatt-
ning och kollektivanställda betraktar styrningens inriktning och utform-
ning på arbetsplatsen. Flera andra studier har också visat att det kan vara 
på det här sättet (se t.ex. Nilsson, 2000a). Även Berger (1996) påpekar i sin 
metoddiskussion att det hade varit önskvärt att få olika hierarkiska nivåers 
perspektiv belysta i samband med hans enkätstudie och när detta senare 
har gjorts (t.ex. LOs ITQ-projekt3), så har skillnaderna kunnat bekräftas 
statistiskt. Vi valde att inte skicka enkäten till flera respondenter på varje 
arbetsställe p.g.a. ett i så fall ökat resursbehov samt att syftet med studien 
inte var att påvisa skillnader mellan olika hierarkiska nivåer. Sammanta-
get betyder det här att det framförallt är produktionscheferna vid större 
industriarbetsplaster som har produktionsteam som har fått komma till 
tals. Detta är viktigt att komma ihåg vid tolkning av data och analys, men 
det ska samtidigt inte överproblematiseras. För det första för att produk-
tionschefen är operativt ansvarig för verksamheten och därmed borde vara 
den som har bäst helhetsperspektiv på de frågor som enkäten tar upp (om 
man måste välja en person på en industriarbetsplats). För det andra för att 
denna person med stor säkerhet deltagit i utformningen av organisations-
strukturen och styrsystemen p.g.a. sin roll i företaget. För det tredje för att 
detta förfarande är praxis vid enkätstudier inom ”operations management”. 
För exempel på enkätstudier med en respondent och dess kunskapsbidrag 
till den här forskningsinriktningen, se t.ex. Rungtusanatham (2003).

 3 Se t.ex. (Sundblad et al., 2002).
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Ett tredje problem beträffande den externa validiteten är mina skattningars 
konfidensintervall. För att jag skulle garanteras ett intervall på exempelvis 
± 5% med 95% konfidensgrad vid uppskattningen av antalet mindre ar-
betsställen i den studerade populationen som hade produktionsteam skulle 
jag totalt ha behövt distribuera enkäten till ungefär 1000 arbetsställen.4 Nu 
blev intervallet istället ± 11%. Det här skapar osäkerhet för hela materialet 
på två sätt. Dels om det är frågan om 61% eller 50% eller 72% vilket är 
stora skillnader. Dels vid jämförelse mellan olika grupper. Om man exem-
pelvis har 55% ± 12% för den ena gruppen och 64% ± 10% för den andra 
gruppen är det svårt att säga om det egentligen föreligger några skillnader 
mellan grupperna eftersom intervallen i stor utsträckning är överlappande. 
Möjligheten att distribuera enkäten till ett önskvärt antal respondenter be-
gränsades av våra personella resurser. Förfarandet vid datainsamlingen var 
att först kontakta växeln per telefon vid varje arbetsställe för att ta reda på 
produktionschefens namn och sedan adressera enkäten direkt till honom 
(det var en man i 97% av fallen). Efter ett utskick och två påminnelser 
kontaktades de produktionschefer som inte svarat för en bortfallsanalys per 
telefon. Dessutom skulle enkäter tryckas upp i flera omgångar, det skulle 
hållas reda på vilka som svarat/inte svarat för utskick av påminnelser och 
slutligen skulle alla svaren stansas in manuellt. Det fanns helt enkelt inte 
kapacitet att distribuera enkäten till fler än 200 arbetsställen. I stället var 
strategin att i utbyte mot snäva konfidensintervall få en så hög svarsfrekvens 
som möjligt. För postenkäten erhölls 55% och bortfallsanalysen 92% vilket 
överträffande förväntningarna och ökade säkerheten för och kunskapen 
om insamlade data.

Med intern validitet avses i vilken utsträckning man med hjälp av en individs 
mätvärde på en variabel kan förutsäga hans mätvärde på en annan variabel 
(Forza, 2002). Problemet är att man kan erhålla statistiskt signifikanta sam-
band mellan X

1
och Y

1
 utan att vara säker på om det är förändringar i X

1
 som 

givit förändringar Y
1
 eller om det är andra kända som okända variabler (X

2
, 

X
3
, X

4
 osv.) som indirekt eller direkt givit upphov till förändringar i Y

1
. I 

avhandlingens resultatdel redovisas ett antal statistiskt signifikanta samband 
mellan strukturinnovativa former av teamorganiserat arbete och teambase-

 4 Beräkningen är gjord i linje med formler i Aaker, Kumar, & Day, 2001 och Remenyi, Williams, 
   Money, & Swartz, 1998.
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rade styrformer. Det som talar för att det även i praktiken föreligger samband 
av det här slaget är dels projektets teoretiska överbyggnad, tidigare studier 
i form av projektledarens förstudier (Bengtsson, 1997), eget examensarbete 
(Cronholm & Dabhilkar, 1998), kollegors parallella aktionsforskningspro-
jekt (Bengtsson & Niss, 2000) samt egna efterföljande fallstudier, som delvis 
gjordes just för att stärka den interna validiteten i enkätstudien (artikel II & 
III). Dels den statistiska databearbetning för artikel II som gjordes parallellt 
med att kvalitativa data samlades in.5 Genom att pendla mellan intervjuer, 
litteraturstudier och nya körningar av enkätdata fördjupades successivt 
förståelsen för såväl teoretiska som empiriska förhållanden.

Med begreppsvaliditet avses hur man operationaliserat ett teoretiskt begrepp 
så att man verkligen mäter det man från början avsåg att mäta (Forza, 2002). 
Misslyckas man i det här avseendet är problemet uppenbart. P.g.a. missför-
stånd svarar respondenten på något annat än man själv hade tänkt vilket 
leder till negativa effekter för den interna och externa validiteten. Det jag 
gjorde för att minska den här typen av systematiska fel var att basera ut-
formningen av instrumentet på litteraturstudier, egna och andras förstudier 
samt tidigare genomförda enkätstudier (se tabell II). Den dåvarande pro-
duktionschefen vid ABB Coiltech i Söderköping och produktionstekniska 
chefen vid Ericsson Radio Systems i Gävle fick besvara enkäten för att rea-
gera på eventuella oklarheter. Dessutom fick forskarkollegor från Uppsala 
Universitet och Handelshögskolan som ingick i det VINNOVA-finansierade 
paraplyprojektet om teambaserade styrformer komma med synpunkter. 
Trots detta misslyckades jag framförallt avseende lönesystemets utformning 
för produktionsteamen (vad jag vet, men det kan naturligtvis vara mer…). 
Vid tidpunkten för utformningen av instrumentet var det obekant för mig 
att Metall hade utvecklat ett sätt att mäta lön för kollektivanställda vilket 
användes i deras återkommande arbetsplatsundersökningar. Hur det här 
går till finns beskrivet i avhandlingens andra kapitel. Ett tydligt exempel 
på brister i begreppsvaliditeten är att endast 79% av arbetsställena anger att 
de tillämpar ”arbetsvärderad grundlön” medan Metalls studier visar att det 
borde vara 99% eftersom endast 1% av metallarna omfattas av raka ackord. 
De olika balansakterna som nämns i kapitel 2 fångas inte heller upp på ett 

5 Här använde vi klusteranalys. Eftersom vi genomförde fallstudien på större verkstadsföretag 
  sorterade vi bort alla mindre företag ur den kvantitativa datamängden. De identifierade SF-
  strategierna korstabellerades sedan mot arbetsorganisatoriska karaktärsdrag. 
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önskvärt sätt. Men fastän det inträffade är allvarligt lyckades ändå under-
sökning peka ut några komponenter i lönesystemet för strukturinnovativa 
former av teamorganiserat arbete vilket man kan ta fasta på.

En annan lärdom för framtida studier är att begreppsvaliditeten kunde ökas 
ytterligare i hela instrumentet om konstrukten byggdes upp med ungefär 
fem items var på intervallskalenivå. Jag skulle då i vissa fall ha kunnat iden-
tifiera och sortera bort item som inte mätte det de avsåg mäta med hjälp av 
faktoranalys. Slutligen kan nämnas att de för undersökningen så centrala 
undersökningsvariablerna produktionsteamens ansvarsområden (fråga 10 i 
enkäten) och förekomsten av processorientering (fråga 24 i enkäten) skulle ha 
uppmätts med flera skalsteg. Nu uppfångas endast om t.ex. planeringsarbete 
förekommer eller inte förekommer i de ordinarie teamens dagliga arbete. 
Nyanser kan inte urskiljas och inte heller omfattningen av planeringsarbete 
i förhållande till andra tjänstemannabetonade arbetsuppgifter. Det saknas 
också uppgifter om hur mycket tjänstemannabetonat arbete som utförs av 
teamen och hur mycket som fortfarande ligger på tjänstemän. Det är san-
nolikt att det använda instrumentet hade haft en högre precision om jag 
tidigare begripit detta. Vilka effekter detta hade fått på resultaten är svårt att 
veta. Det får enkätstudien till min doktorsavhandling utvisa. I utvecklingen 
av instrumentet till den studien har jag tagit fasta på ovanstående lärdomar. 
Men jag vill samtidigt påpeka att fastän det finns brister i materialet så har 
jag ändå kommit längre än många andra undersökningar. Jag kan säga nå-
gonting om teamens arbetsinnehåll, omfattningen av tjänstemannabetonat 
arbete i teamen samt vad teamens förbättringsarbete är inriktat på.

Med reliabilitet avses om mätinstrumentet är tillförlitligt (Forza, 2002). Pro-
blemet kan vara att oklara formuleringar i instrumentet framkallar ett visst 
svar hos vissa personer och ett annat hos andra fastän de i själva verket har 
samma uppfattning i frågan (Rosengren & Arvidsson, 2002). Det här gör att 
man bör vara noggrann i både mätprocessen och efteråt genom olika beräk-
ningar. För att öka reliabiliteten valde jag att ställa konkreta faktafrågor och 
undvika attitydfrågor. En andra strategi var att försöka skilja på faktiska 
förhållanden och intentioner genom att för nästan varje fråga använda de 
tre olika svarsalternativen pilotteam, ordinarie produktionsteam och ett typiskt 
produktionsteam om tre år. En andra strategi var att tydligt beskriva med 
hjälp av definitioner och bundna svarsalternativ vad som avsågs att mäta. 
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En tredje att adressera enkäten direkt till produktionschefen vid arbetsstäl-
let. Tanken var att reliabiliteten borde öka om det vid varje arbetsställe var 
produktionschefen som besvarade enkäten. Man kan naturligtvis aldrig veta 
om det till slut var han som besvarade enkäten eftersom han kan ha delegerat 
ärendet, vilket i så fall sannolikt påverkar reliabiliteten negativt. En fjärde 
strategi var att jämföra resultat av min studie med andras om studierna var 
genomförda vid ungefär samma tidpunkt och hade en liknande inriktning. 
I flera fall fanns en god överensstämmelse, vilket redovisas i avhandling-
ens resultatdel. Avslutningsvis skulle en femte strategi ha kunnat vara att 
uppskatta den s.k. alfakoefficienten, vilken baseras på varje ingående items 
korrelation med varje annat item i ett konstrukt. Tyvärr har detta inte varit 
möjligt att göra eftersom en uppskattning av denna koefficient förutsätter en 
intervallskala. Eftersom alfakoefficienten inte har kunnat skattas finns det 
ett ytterligare skäl till försiktighet vid tolkning av den här studiens data.

Fallstudien
Litteraturen föreskriver i huvudsak två skilda poänger med att kombinera 
enkät- och fallstudiemetodik. För det första, möjligheten till att validera 
empirisk forskning genom triangulering. Här är det väsentligt att ta fasta på 
vad som ska valideras, dvs. om det är fråga om att öka den externa validite-
ten, den interna validiteten eller begreppsvaliditeten (se Modell 2003). För 
det andra, att bättre utnyttja den potential som en kvalitativ ansats medger i 
förhållande till en kvantitativ ansats. För att låna Westlanders (1999) sätt att 
uttrycka sig, kan man formulera det här som att standardiserade instrument 
för deskriptiv belysning av arbetsvillkor inte fångar individuella skillnader i 
dess meningsbärande avseende, vilket är av central betydelse för förståelsen 
av hur människor kan förändra sina och andras arbetsbetingelser. Jag har 
försökt att ta fasta på båda dessa poänger. Mina skäl till att även bedriva 
fallstudiemetodik var:

• Att stärka den interna validiteten i enkätstudien. Dvs., att bekräfta 
att det finns ett behov av en förändrad styrning vid strukturinno-
vativa former av teamorganiserat arbete samt att mera nyanserat 
kunna illustrera hur dessa teambaserade styrformer kan utformas 
i praktiken. 

• Att bättre utnyttja potentialen i kvalitativa data. Dvs., att inte bara 
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bekräfta behovet av en förändrad styrning utan även öka kunskapen 
om förändringen som händelseförlopp.

Således var det förutbestämt att en fallstudie skulle genomföras efter en-
kätstudien, men vilka styrsystem som skulle fokuseras var en öppen fråga. 
Valet föll på balanserat styrkort, för att andras och vår egen enkätstudie 
antydde en stor förekomst av konceptet i den studerade populationen, men 
att det samtidigt var relativt få företag som infört det på produktionsteam-
nivå. Tidigare erfarenheter visade att frågan var av central betydelse för 
etableringen av teambaserade styrformer, men att det även fanns ett behov 
av att öka kunskapen om, samt illustrera hur, konceptet kunde användas 
och införas (Bengtsson, 1997; Bengtsson, Bundy, & Ljungström, 1998; Lun-
dahl & Ewing, 1997). Se även introduktionsavsnitten i artikel II och III för 
ytterligare motiv.

Inledningsvis besöktes: (1) Alstom Power i Finnspång, (2) Volvo Bussar i 
Borås, (3) Kinnarps i Falköping, (4) Sapa Heat Transfer i Finspång, (5) SKF 
i Göteborg, (6) Datex-Ohmeda i Bromma och (7) Volvo Karosskomponen-
ter i Olofström. En del av dessa företag hade besvarat vår enkät. De andra 
kom jag i kontakt med genom tips av kollegor och i samband med erfaren-
hetsutbyten som bl.a. arrangerades av Centrum för ständiga förbättringar. 
Intervjuer gjordes även med seniorkonsulter på Balanced Scorecard Col-
laborative i Göteborg och Centrum för ständiga förbättringar i Stockholm 
för att få deras perspektiv på utvecklingen.
 
Min ambition var att studera samspelet mellan teamutveckling och balanse-
rat styrkort ur en infallsvinkel, som hade bäring på arbetslivsforskningen i 
allmänhet och operations management-forskning i synnerhet. För att hitta 
den här infallsvinkeln valdes därför i början vad Voss m.fl. (2002) skulle 
benämna explorativ fallstudieansats, som medger att identifiera intressanta 
forskningsområden. I huvudsak baserades datainsamlingen på vad Lantz 
kallar (1993) riktade öppna intervjuer, men jag använde även våra kvantita-
tiva data från enkätstudien parallellt. Genom att pendla mellan intervjuer, 
litteraturstudier och nya körningar av enkätdata fördjupades successivt för-
ståelsen för användningen av balanserat styrkort och så småningom valdes 
infallsvinkeln strategiskt förankrat förbättringsarbete i produktionsteam. För 
en ytterligare diskussion om varför det här är intressant, se introduktionen 
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i artikel III. Här kan också nämnas att fallstudiens preciserade forsknings-
frågor växte fram successivt under resans gång. Dessa presenteras i kapitel 
5 då studiens resultat diskuteras.

Den strategiska förankringen skedde dock på olika sätt i de studerade 
företagen, vilket gav insikten att användningen av balanserat styrkort 
samverkade med hur man styrde och organiserade det lokala arbetet med 
ständiga förbättringar. De besökta företagen följde mönstret i tabell IV 
som återfinns i kapitel 5, dvs. en av de tre kombinationerna: centraliserad 
balanserad styrkortansats och styrd expertstrategi, centraliserad balanserat 
styrkortansats och styrd breddstrategi samt decentraliserad balanserat styr-
kortansats och organisk förbättringsstrategi. 

Eftersom avsikten framförallt var att stärka den interna validiteten, valde 
jag att i huvudsak följa en teoretisk replikeringslogik i analysarbetet för 
att kunna maximera skillnader mellan fallen och urskilja mönster i linje 
med vad min arbetshypotes föreskrev (se Yin, 1994). Det här beskrivs ut-
förligt i artikel II. I korthet var idén att illustrera att företagen betonade 
styrdimensionerna innehåll, process och mål på olika sätt i användandet av 
balanserat styrkort beroende på vilken strategi man hade för att bedriva 
ständiga förbättringar, vilket i sin tur var kopplat till hur utvecklad team-
organisationen var. Det här innebär att fallstudieansatsen ändrade karaktär 
från explorativ (Voss et al., 2002) till vad som kan kallas teoriutveckling 
(ibid) eftersom syftet nu blev att identifiera hur mönstret såg ut mellan 
variablerna ständiga förbättringar, balanserat styrkort och arbetsutveck-
ling i samband med utveckling av strategisk förbättringsförmåga. Vidare 
kan här nämnas att i generella ordalag ligger den genomförda fallstudien i 
linje med vad som brukar benämnas single unit of analysis – multiple  case 
design (Yin, 1994). 

Replikeringen gjordes i två etapper. Etapp ett är redovisad i artikel II, etapp 
två är redovisad i artikel III och en syntes av det företagna analysarbetet 
presenteras i kappans resultatdel. För etapp ett användes data från Sapa Heat 
Transfer, SKF och Ericsson Radio Systems. Data från de två förstnämnda 
företagen samlade jag in tillsammans med min biträdande handledare och 
projektledare Lars Bengtsson. Data från Ericsson Radio Systems hade Lars 
Bengtsson samlat in i samband med ett parallellt aktionsforskningsprojekt, 
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som också handlade om teambaserade styrformer. Det här var inget problem, 
eftersom jag själv i samband med författandet av min kandidatuppsats stude-
rat just teamutveckling och balanserat styrkort vid detta företag (Cronholm 
& Dabhilkar, 1998). Sapa Heat Transfer var ett exempel på kombinationen 
centraliserad balanserad styrkortansats och styrd expertstrategi. SKF och 
Ericsson Radio Systems var exempel på kombinationen centraliserad balan-
serat styrkortansats och styrd breddstrategi. Poängen med att även använda 
Ericsson Radio Systems i det här läget fastän det följde samma mönster som 
SKF var att replikera SKF litterärt.

För att fullända replikeringen genomfördes sedan etapp två. Där lyftes 
Ericsson Radio Systems ut och ABB Control lyftes in. Ericsson Radio 
Systems lyftes ut för att fallet följde samma mönster som SKF och att det 
därmed betraktades som redundant. ABB Control lyftes in för att jag sedan 
tidigare visste att produktionsteamen vid det här företaget bedrev ständiga 
förbättringar i linje med den organiska strategin och att man tillämpade 
en decentraliserad balanserat styrkortansats, dvs. den undre radens högra 
fält i tabell IV. Det här kände jag till genom besök på ABB Control i Väs-
terås i samband med mitt examensarbete (Cronholm & Dabhilkar, 1998), 
projektledarens förstudie (Bengtsson, 1997; Bengtsson et al., 1998) och lit-
teraturstudier (Ewing, 1996; Ewing & Lundahl, 1996; Lundahl & Ewing, 
1997). Det jag däremot inte kände till, men fick reda på i samband med 
intervjuerna för etapp två, var att ABBs EVITA- projekt till viss del hade 
gått i stå. Systemet användes bara på ett fåtal produktionsgrupper. Det här 
föranledde ett intresse från min sida för hur företag kan upprätthålla sin 
strategiska förbättringsförmåga över tid. De genomförda intervjuerna blev 
till stor del retrospektiva, där respondenterna ombads reflektera över hur 
EVITA hade implementeras, hur det senare kom att användas, ”varför 
luften gick ur” och vilka insatser som senare hade gjorts för att hålla styr-
kortet vid liv. Här var också projektrapporter från aktionsforskarna som 
medverkade vid EVITA- implementeringen till stor hjälp (Ewing, 1996; 
Ewing & Lundahl, 1996).

Innan jag kommer in på fallstudiens validitet och reliabilitet, vill jag av-
slutningsvis kommentera hur datainsamlingen gick till, samt varför vissa 
företag inte kom att ingå i replikeringen när det fanns så många att välja 
på. En förteckning över datum samt vilken funktion de intervjuade hade 
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vid respektive arbetsställe bifogas som bilaga 2. Först gjordes ett dagsbesök 
med intervjuer och rundvandring i verkstaden. Besöken gjordes i flera fall 
tillsammans med min biträdande handledare. Kontaktpersonen vid varje 
företag, som oftast var produktionschefen eller projektledaren för balan-
serat styrkort, föreslog vilka andra personer som kunde intervjuas. Vid de 
arbetsplatser som slutligen valdes ut att illustrera respektive kombination 
i tabell IV gjordes även ett uppföljningsbesök (Sapa Heat Transfer och 
SKF). Uppföljningsbesöken genomförde jag själv. Om nyckelpersonerna 
inte hade möjlighet att närvara vid det andra besöket gjorde jag senare en 
telefonintervju. 

Jag försökte undvika att fallstudien skulle resultera i ”industriarbetsplats-
turism”. Strategin var att försöka få våra frågor belysta med så många per-
spektiv som möjligt på varje företag. Där så var möjligt intervjuades därför 
personer på följande nivåer: personer i ledande befattning, projektledare 
för balanserat styrkort och målstyrda grupper, övriga tjänstemän, produk-
tionsledare, medarbetare i produktionsteam och fackliga företrädare. Varje 
intervju varade i mellan en och två timmar och spelades in på mini-disc. Jag 
försökte komma dit väl förberedd. Min ursprungliga intervjuplan bifogas 
som bilaga 3. Men ofta så gjordes avvikelser från denna, eftersom vi kom in 
på frågor som jag inte hade tänkt på innan. En brist är att jag inte uppdaterat 
intervjuplanen med frågor som senare tillkom eller togs bort. Jag hade också 
med mig instrumentet från enkätstudien som stöd. En ytterligare strategi 
var att ställa frågor i linje med hur en examinator för Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet (USK) brukar arbeta, dvs. fokusera på hur och varför saker och ting 
görs på arbetsplatsen. Respondenterna hade nämligen ofta en tendens att 
bara beskriva vad de gjorde, vilket utgör en viss skillnad. När jag väl samlat 
in data på en arbetsplats, lyssnade jag igenom intervjuerna och tecknade 
ner det viktigaste som sagts i tabeller så att jag kunde jämföra vad olika 
personer sagt för olika kategorier av frågor.
   
Med respekt för de medverkande företagen, vill jag inte peka ut enskilda 
fall, men de olika skälen till att Alstom Power, Volvo Bussar, Kinnarps, 
Datex-Ohmeda och Volvo Karosskomponenter valdes bort var att:

• I två fall hade man implementerat balanserat styrkort, så att det gick 
att identifiera vilken kombination av balanserat styrkortansats och 
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SF-strategi man tillämpade, men man hade inte kommit så långt 
att produktionsteamen berördes på ett för mig tillfredsställande 
sätt. Det fanns helt enkelt andra företag som bättre kunde utgöra 
illustrationer.

• I ett fall befann sig företaget i ett läge, där det bedömdes av ledningen 
att produktionsteamen skulle ägna sig åt direkt produktiva insatser 
och att det därmed för tillfället inte fanns tid till förbättringsar-
bete.

• I ett fall hävdades det från högre ort i företaget att man hade dåliga 
erfarenheter av tidigare fallstudier. Företaget hade ”känt sig ut-
hängda” av andra forskare och gav därför inte min kontaktperson 
tillstånd att fortsätta samarbetet.

• I ett fall följde företaget samma mönster som SKF och blev därmed 
precis som Ericsson Radio Systems redundant i det fortsatta analys-
arbetet för artikel III. För övrigt hade SKF bland dessa tre kommit 
längst i sitt TPM-arbete. 

Fallstudiens validitet och reliabilitet
För fallstudiens räkning har samma kvalitetskriterier valts som för enkätstu-
dien, dvs. extern validitet, intern validitet, begreppsvaliditet och reliabilitet. 
Men jag har i linje med Healy och Perry (2000), Yin (1994) och Merriam 
(1994) valt att tillägna dessa kriterier andra betydelser än vid enkätstudien, 
vilka jag har funnit mer passande för denna typ av studie. Det kan tyckas 
vara lite märkligt att jag använder Healy & Perry och Yin, samtidigt som 
jag också använder mig av Merriam eftersom dessa företräder olika veten-
skapliga paradigm. Men jag har inte funnit något enskilt verk som hund-
raprocentigt passar min studie.   

Med extern validitet avses i vilken grad resultat från min undersökning är 
tillämpliga även i andra situationer än den undersökta (Merriam, 1994). 
Tekniken för generalisering i samband med fallstudier är annorlunda än 
vid enkätstudier, då man främst arbetar med statistisk inferens. Vid kva-
litativa fallstudier är det vanligare att successivt försöka fastställa en teoris 
tillämpningsområde inom en viss domän genom att arbeta med analytisk 
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generalisering (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det senare innebär att gräva 
sig in i empirin med hjälp av teoretiska föreställningar, allt under det att 
man också utvecklar teorin (att utveckla teorin innebär här att även fast-
ställa när den är giltig). I mitt fall blev den här processen speciell eftersom 
syftet med fallstudien i huvudsak var att stärka den interna validiteten i den 
tidigare genomförda enkätstudien. Av naturliga skäl blev det då viktigt att 
fallstudieföretagen i så hög utsträckning som möjligt skulle likna urvalet 
för enkätstudien, eller ännu hellre, utgöra samma företag. 

För att stärka den externa validiteten vidtogs tre åtgärder. För det första 
valdes företag som i så stor utsträckning som möjligt liknade urvalet för 
enkäten. Tre av nio fallföretag hade besvarat enkäten. Fyra av nio tillhörde 
samma näringsgrenar som urvalet för enkäten. Endast två av nio (Sapa Heat 
Transfer och Kinnarps) tillhörde andra näringsgrenar. Det senare utgör inget 
större problem eftersom Sapa Heat Transfer ändå är ett verkstadsföretag i vid 
mening och Kinnarps inte ingick i replikeringen. Den andra åtgärden var att 
bedriva analysarbetet i linje med en teoretisk replikeringslogik. Styrkan här 
var att alla de tre kombinationer som var teoretiskt möjliga i tabell IV också 
var representerade bland de studerade fallföretagen. Den tredje åtgärden 
var att i det analytiska generaliseringsarbetet använda teori (t.ex. Lindberg 
och Berger (1997) samt Lundahl och Ewing (1997)) som i sin tur bygger på 
liknande empiri som min studie. De två refererade artiklarna bygger på 
studier av svensk verkstadsindustri tillhörande samma näringsgrenar som 
urvalet för min studie. För att nu återgå till frågan om tillämpningsområde 
för mina fallstudieresultat är det viktigt att förstå att jag endast kan yttra 
mig om större svenska verkstadsföretag, som har produktionsteam, vilket 
också är det jag fortsättningsvis gör.

Med intern validitet avses i vilken utsträckning resultaten stämmer överens 
med verkligheten (Merriam, 1994). Problemet är att det på en arbetsplats 
kan finnas flera olika verkligheter avseende om man har förändrat styr-
ningens inriktning och utformning samt varför. Det här beror främst på 
att det som jag fångar vid mina intervjuer är människors konstruktion 
av verkligheten. Exempelvis kan en medarbetare i ett produktionsteam 
uppleva användandet och utformningen av balanserat styrkort på ett helt 
annat sätt än vad en produktionschef gör utifrån sin position i företaget. 
Fördjupade fallstudier medger en mer nyanserad analys, där nya faktorer 
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kan träda fram som påverkar det studerade samspelet mellan struktur och 
system. Svagheten med fallstudier i relation till enkätstudier är, som jag 
diskuterade ovan, generaliseringsanspråken men styrkan är å andra sidan 
möjligheten till god intern validitet, vilket också är huvudskälet till att en 
fallstudie skulle genomföras som ett komplement till enkätstudien, eftersom 
den sistnämnda bara fångade produktionschefernas bild.

Jag vidtog fem olika åtgärder för att få en så hög intern validitet som möjligt. 
För det första triangulerade jag de resultat som visade sig i efterhand. Dels 
genom att intervjua personer på olika hierarkiska nivåer, t.ex. produktions-
chefer, produktionsledare och produktionsteammedlemmar vid varje ar-
betsplats och sedan jämföra deras svar. Dels genom att jämföra mina resultat 
med företagsinternt material och tidigare avhandlingar/fallstudierapporter 
som skrivits av andra forskare i andra sammanhang. Exempelvis har Henrik 
Kock (2002) studerat Alstom Power och Per Ewing (1996) ABB Control. 
Den andra åtgärden var att följa en teoretisk replikeringslogik för att kunna 
matcha mönster korsvis över de studerade fallen. Den tredje åtgärden var 
praktikervalidering. Jag skickade mina fallbeskrivningar till de studerade 
företagen för att få en uppfattning om de tyckte att jag hade gjort rimliga 
beskrivningar av deras verksamheter, vilket de tyckte. Den fjärde åtgärden 
var horisontell granskning och kritik, dvs. att kollegor och andra sakkun-
niga gav kommentarer till och synpunkter på resultaten efterhand som 
de kom fram. I flera fall har jag presenterat artiklar på högre seminarier 
vid Högskolan i Gävle, KTH och Handelshögskolan i Stockholm samt 
vid flera internationella forskningskonferenser. Den femte var att delvis 
genomföra fallstudien tillsammans med min handledare. Eftersom han 
varit med på nästan varje arbetsplats, kunde vi tillsammans diskutera och 
jämföra intryck.

Med begreppsvaliditet avses det sätt man operationaliserat ett teoretiskt be-
grepp på, så att man verkligen mäter det man från början avsåg att mäta (Yin, 
1994). Om jag hade underlåtit detta, förelåg en stor risk att jag exempelvis 
kunde ha fått intrycket att ett företag hade förändrat styrningen och infört 
teambaserade styrformer, fastän man egentligen inte tillgripit några faktiska 
åtgärder i styrsystemen. Vid operationaliseringsarbetet användes samma 
begrepp och definitioner i fallstudien som i enkätstudien, vilka diskuteras 
i kappans teoretiska föreställningsram samt i samband med enkätstudiens 
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validitet. Det enda nya som jag behövde operationalisera i fallstudien var 
”strategiskt förankrat förbättringsarbete”. På basis av tidigare forskning 
(t.ex. Bessant et al., 2001; Bessant & Francis, 1999) definierades detta som:

• I vilken utsträckning produktionsteamen använder den övergripan-
de strategiska målinriktningen för verksamheten, när de fokuserar 
och prioriterar bland sina förbättringsaktiviteter.

• I vilken utsträckning medarbetare i såväl produktionsteam som på 
andra nivåer förstår, dvs. kan förklara, verksamhetens övergripande 
strategiska målinriktning.

• I vilken utsträckning produktionsteamen följer upp/mäter resultatet 
av sina förbättringsaktiviteter samt vilken effekt resultaten har på 
verksamhetens övergripande strategiska målinriktning.

Med reliabilitet avses metodologisk trovärdighet (Healy & Perry, 2000). 
Min bedömning är att det är mer intressant för läsaren att kunna följa och 
utvärdera forskningsprocessen, än att jag diskuterar i vilken utsträckning 
en ny studie skulle ge exakt samma resultat. Detta är skälet till att jag an-
vänder ett alternativ till den mer traditionella synen på reliabilitet. För att 
läsaren ska kunna granska hur jag gjort, har jag vidtagit ett par åtgärder. 
Dels har jag i ett par fall i artikel II och III använt citat från intervjuer och 
summerat resultaten i tabeller för att läsaren lättare ska kunna följa forsk-
ningsprocessen. Dels har jag ovan beskrivit hur fallstudieföretagen valdes ut, 
hur informanter på företagen valdes ut, hur intervjuerna genomfördes och 
vilka beslut som fattades under olika skeden i undersökningen. Det enda 
jag uppfattat som problematiskt och ytterligare behöver kommentera i det 
här avseendet är, att jag inte känner mina kontaktpersoners motiv till att 
välja ut de olika informanterna på respektive företag. Vilken effekt detta 
har haft på mina resultat är svårt att avgöra, men jag tror att det är viktigt 
att vara medveten om denna problematik. 
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Vid tidpunkten för enkätstudien hade många företag i urvalet påbörjat 
en orientering mot sina värdeskapande processer och då särskilt de större 
företagen. 54% av de mindre företagen och hela 87% av de större företagen 
uppgav att de hade påbörjat en processorientering. Detta förändringsarbete 
rörde främst följande avseenden av verksamheten:7

• Identifierat huvud- och stödjande processer (80%, 87%).

• Dokumenterat processerna och arbetsflödet (80%, 69%).

• Identifierat kunder och leverantörer till processerna (60%, 58%).

Samtidigt som dessa siffror indikerade att processorientering har kommit att 
slå igenom, antydde databearbetningen att det fanns områden att utveckla 
i styrmedlen organisationsstruktur och styrsystem:

• Särskilda mått på processerna och utför regelbundna mätningar 
(33%, 49%).

• Förbättrar processerna genom information av mätningar av proces-
serna (33%, 44%).

• Organiserat om företaget efter huvud- och stödprocesserna (27%, 
36%).

Resultat av enkätstudien64

6 Observera att all redovisning i detta kapitel bygger på företag som uppgivit att de har produktions-
  team. Alla andra företag sorterades bort i databearbetningen. Vidare kan nämnas, att här presen-
  teras endast ett axplock av alla resultat. För en mer uttömmande presentation hänvisas läsaren 
  till artikel I och II.
7 Inom parentes anges i det följande först frekvensen för mindre företag och sedan för de större
  företag, som uppgav att de hade påbörjat en processorientering. 
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• Utsett produktionsteam till processägare med förbättringsansvar 
(27%, 18%).

Studien antyder därmed att förändringsarbetet ännu ej kommit att beröra 
de fyra sistnämnda aspekterna i lika hög utsträckning, vilka har visat sig i 
tidigare forskning ha stor betydelse för ett framgångsrikt införande av pro-
cessorientering i svensk industri (Egnell, 1994). Att de mindre arbetsställena 
i större utsträckning än de stora, har utsett produktionsteam till processägare 
med förbättringsansvar kan bero på att detta är enklare att genomföra på 
mindre arbetsplatser. Här är det också viktigt att tänka på att alla företag 
som angav att de inte genomfört någon processorientering sorterades bort 
i bearbetningen, vilket i första hand gällde just mindre arbetsställen.

Trots att relativt få företag uppger att de har organiserat om företaget efter 
dessa processer och utsett produktionsteam till processägare, verkar ratio-
naliseringarna ändå ha fokuserat på integrering av såväl indirekt operativt 
arbete som tjänstemannabetonat arbete i produktionsteamen. Ungefär 61% 
av de mindre företagen och 99% av de större företagen i urvalet uppger att 
de hade produktionsteam och i dessa team hade följande arbetsuppgifter 
integrerats i teamens dagliga arbete:

• Intern arbetsfördelning (79%).

• Förbättringsarbete (75%).

• Detaljplanering av teamets arbete (65%).

• Underhåll (63%).

• Kvalitetsuppföljning och dokumentation (59%).

• Samordning med andra team (58%).

• Avrop av material och komponenter mot leverantör (46%).

• Produktionstekniskt arbete (45%).

• Deltagande i formulering av strategier och mål för teamets ansvarsområde 
(36%).

I databearbetningen fångades även andelen tjänstemannabetonat arbete 
upp i förhållande till direkt operativt arbete. För de produktionsteam där 
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ledningen vid varje arbetsställe hade genomfört särskilda satsningar och 
trodde mest på inför framtiden (så kallade pilotteam) uppskattades denna 
andel i normalfallet till ungefär 10% av arbetstiden. För de ordinarie pro-
duktionsgrupperna vid varje arbetsställe i urvalet bedöms dock denna andel 
vara väsentligt lägre. Det här är anmärkningsvärt och väcker nya frågor för 
fortsatt forskning. Hur är det möjligt att så många olika tjänstemannabeto-
nade arbetsuppgifter integrerats i produktionsteamens dagliga arbete utan 
att denna typ av arbete utgör någon nämnvärd del av teamets arbetstid? 
Kan det vara så, att man dragit ner (down-sizing) på tjänstemännen och 
decentraliserat deras arbetsuppgifter till produktionsteamen, och samtidigt 
förväntar sig att dessa team ska vara minst lika produktiva som förut? Eller, 
kan det vara så, att det totalt sett på vissa arbetsplatser inte finns så mycket 
tjänstemannabetonat arbete att decentralisera, vilket skulle kunna vara en 
förklaring till den låga andelen av tjänstemannabetonat arbete i teamen? 

Förekomsten av system för målstyrning och prestationsmätning, system 
för systematiskt förbättringsarbete samt lönesystem kunde också uppskat-
tas. En tolkning av mätningarna är att det vid tidpunkten för studien var 
ganska långt kvar till teambaserade styrformer på bred front i förhållande 
till antalet indirekt operativa och tjänstemannabetonade arbetsuppgifter, 
som produktionsteamen uppgavs utföra och ansvara för.

Den styrform som man kanske oftast brukar diskutera i samband med 
teamorganisering är som tidigare nämnts målstyrning, men endast 34% av 
företagen i urvalet angav att man hade målstyrda produktionsteam definierat 
som team som själva planerar och genomför arbetet för att uppnå uppställda 
mål. Även förekomsten av balanserat styrkort uppskattades, eftersom ti-
digare forskning visat att konceptet kunde införas på ett för produktions-
teamen stödjande sätt, om de fick en ny och betydelsefull roll i samband 
med processorientering. I undersökningen angav 32% av respondenterna 
i framförallt de större företagen, att de börjat använda balanserat styrkort 
eller liknande ansatser. Det var dock endast 43% av dessa företag som in-
fört modellen på produktionsteamnivå och av de nio företag som använde 
modellen på teamnivå verkade endast tre av dessa ha infört konceptet på 
liknande sätt som ABB, det vill säga EVITA-systemet. De andra företagen 
föreföll ha anammat Kaplan & Nortons ansats för att i första hand förstärka 
en styrning uppifrån och ned.
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Vidare visar enkätstudien vad gäller system för systematiskt arbete med 
ständiga förbättringar att det fortfarande är tjänstemän och experter som 
utför det huvudsakliga förbättringsarbetet samt att förbättringsprocessen 
och förbättringsarbetets innehåll i huvudsak styrs i detalj av ledningen. 
Mera konkret visar studien hur förbättringsarbetet bedrivs med avseende 
på Lindberg och Bergers (1997) typlogi:
 
•        Ordinarie produktionsgrupper (14%).

•        Särskilda funktioner eller förbättringsteam (55%).

•        Båda formerna parallellt (30%).

Med avseende på hur förbättringsarbetet i huvudsak styrs visar studien:

•        Mål (22%).

•        Process och innehåll (57%).

•        Båda formerna parallellt (21%). 

Beträffande lönesystem för kollektivanställda i verkstadsindustrin, var det 
känt att endast 1% av Metalls medlemmar hade ackordslön (Metall, 1999). 
Men hur många företag hade infört system som kunde tänkas stödja proces-
sorientering och teamorganiserat arbete, det vill säga system som driver kom-
petens, leder till flexibilitet och samarbete inom och mellan team? Studien 
visar att en majoritet av företagen i urvalet tillämpade eller premierade:

• Arbetskravsrelaterade lönesystem (79%).

• Kvalifikationsvärdering (67%).

• Mångkunnighet (67%).

Men relativt få företag hade lönesystem som premierade:

• Teamens produktivitet (26%).
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• Teamens resultat av processfokuserade mått som ledtid och kvalitet 
(21%).

• Avdelningens resultat i form av bonus (23%).

• Företagets resultat i form av bonus (27%). 

Eftersom så få företag premierade teamens resultat av processfokuserade 
mått, tolkades dessa data som att lönesystemen i de flesta fall inte var ut-
formade för att specifikt stödja en processorientering. Snarare antyder re-
sultaten att systemen utformats för att i huvudsak stödja arbetsutveckling, 
men också flexibilitet, eftersom de i första hand återspeglar kraven i arbetet 
samt premierar kompetens och mångkunnighet. Även på löneområdet åter-
står således en del arbete på väg mot processorienterade och teambaserade 
styrformer på bred front.

Det andra delsyftet med enkätstudien var att undersöka graden av pro-
cessorientering, förekomsten av teambaserade styrformer samt prestation 
vid de företag som i högst utsträckning hade etablerat strukturinnovativa 
former av teamorganiserat arbete. Detta gjordes framförallt för att närmare 
kunna utforska den teoretiska basen för forskningsprojektet, det vill säga 
frågan om balans mellan styrmedlen organisationsstruktur och styrsystem 
vid teamorganisering. Den genomförda enkätstudien antyder att det finns 
goda skäl att etablera teambaserade styrformer.

I linje med NUTEKs FLEX-1 (NUTEK, 1996) och FLEX-2 (NUTEK, 
2000) som visar att ledningsstrategier med inriktning på decentraliserad 
arbetsorganisation samvarierar positivt med produktivitet, lönsamhet och 
tillväxt, kan även den här studien påvisa flera signifikanta samband.7 De 
företag som i högst utsträckning etablerat strukturinnovativa former av 
teamorganiserat arbete presterar bättre i samtliga variabler. Skillnaderna är 
signifikanta för variablerna produktkvalitet (χ2<0.1), produktivitet (χ2<0.1) 

7 Fullständig redovisning i tabeller återfinns i (Dabhilkar & Niss, 2000). De skillnader som finns
  mellan fördelningarna i tabellerna är ett enkelt mått på samband som finns mellan variablerna. 
  Vi har här två ungefär lika, vanligt förekommande synonyma uttryck: skillnad i tabell betyder 
  samma sak som samband mellan variabler. I avhandlingen blandas uttrycken fortsättningsvis. 
  För en vidare diskussion se Rosengren & Arvidsson (2002).
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och kostnad per producerad enhet (χ2<0.05). Vidare har dessa företag proces-
sorienterat sina verksamheter i högre utsträckning (χ2<0.1). Men viktigast 
av allt: dessa företag har även anpassat sina teamrelaterade styrmedel i högre 
utsträckning. De har oftare målstyrda produktionsteam (χ2<0.01), de styr 
oftare arbetet med ständiga förbättringar på dimensionen mål istället för 
process eller innehåll (χ2<0.05), deras team deltar oftare i förbättringsarbe-
tet (χ2<0.1) och deras lönesystem premierar oftare kompetens (χ2<0.1) och 
teamens produktivitet (χ2<0.05). 

Diskussion
Resultaten av enkätstudien är inte entydiga och en ytterligare försvårande 
omständighet i arbetet med syntesen är att sambanden ej är så starka även 
om skillnaderna är signifikanta. Å ena sidan antyds en stor förekomst av 
såväl indirekt operativa som tjänstemannabetonade arbetsuppgifter i team, 
men att det samtidigt är långt kvar till teambaserade styrformer på bred 
front. Å andra sidan antyds att det föreligger samband mellan organisa-
tionsstruktur och styrsystem vid teamorganisering. Hur kan det här tänkas 
hänga ihop? 

Det mest rimliga antagandet om hur det skulle kunna förhålla sig förefal-
ler vara att de flesta företagen i urvalet befinner sig i ruta 1 i figuren nedan, 
men att det samtidigt finns en del företag i ruta 2 och 3 eftersom det i flera 
fall av variabler föreligger samband. Ruta 1 betyder att företagen i hög ut-
sträckning etablerat produktionsteam och satsat på arbetsutveckling i form 
av integrering av såväl indirekt operativt arbete som tjänstemannabetonat 
arbete (dvs. rört sig uppåt på strukturaxeln) men att man ej förändrat styrfor-
merna i linje med vad som i avhandlingen benämns teambaserade styrformer 
(dvs. rört sig till höger på systemaxeln). Ruta 2 betyder att företagen satsat 
på såväl arbetsutveckling som förändrade styrformer. Ruta 3 betyder att 
varken arbetsutveckling eller förändrade styrformer förekommer i någon 
nämnvärd utsträckning. Ruta 4 betraktas som ett omöjligt fält eftersom det 
inte finns några skäl att förändra styrningen om man inte heller satsar på 
arbetsutveckling. Sammantaget pekar detta på att flertalet företag i urvalet 
satsat på arbetsutveckling, men att det fortfarande föreligger ett behov av 
att röra sig mot ruta 2 i figuren, dvs. att även genomföra förändringar i 
företagens styrsystem.
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En förklaring till att företagen befinner sig i ruta 1 och inte i ruta 2 kan 
ligga i hur processorienteringen har genomförts. Samtidigt som många 
företag uppger att de kommit igång är det exempelvis färre än hälften av 
företagen som förbättrar processerna genom information av mätningar av 
processerna och endast en femtedel av de större företagen i urvalet har ut-
sett produktionsteam till processägare med förbättringsansvar. Det verkar 
helt enkelt vara svårt att genomföra dessa förändringar i praktiken och 
bryta med traditionella föreställningar om hur industriell verksamhet ska 
organiseras. Ett tydligt exempel på det här är en studie av Bengtsson och 
Niss (2000) som i en parallell studie av aktionsforskningskaraktär visar hur 
svårt det kan vara att bedriva förändringsarbete av den typ som här föreslås. 
Inom ramen för deras studie visas hur det i det studerade fallföretaget fanns 
en obalans i form av flera olika intressen, strategier och mål som i vissa 
avseenden stod i motsatsförhållande till varandra och skapade en inkon-
sistens i styrningen. Projektet gick i stå och resulterade i en återgång. I den 
refererade studien argumenteras det att vägen förbi dessa svårigheter kan 
utgöras av en bred förändringsansats, där flera styrmedel förändras paral-
lellt. En annan möjlig förklaring till koncentrationen av företag till ruta 1 
kan vara den låga andelen av tjänstemannabetonat arbete i förhållande till 
direkt operativt arbete som produktionsteamen bedriver. För pilotteamen 
i urvalet var denna andel ungefär 10% och den är sannolikt betydligt lägre 
för ordinarie produktionsgrupper. Kanske är det så att det inte föreligger 
ett reellt behov av att förändra styrformerna eftersom den tidsmässiga om-
fattningen av tjänstemannabetonat arbete i många fall är för låg?

figur 3. Tänkbar illustration av empiriska förhållanden i den studerade populationen.
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Jämförelser med andra studier visar att den här undersökningens resultat 
ligger i linje med de andras, vilket antyder en hög reliabilitet för det använda 
instrumentet och tillvägagångssätt i övrigt. Exempelvis visar även den tidi-
gare refererade NUTEK-studien FLEX-2 att det finns en stor potential för 
att öka förekomsten av decentralisering i svenskt näringsliv med avseende 
på förändringar av den lokala arbetsorganisationen, fastän företagen fo-
kuserat detta område under lång tid (NUTEK, 2000). Föreliggande arbete 
utgör med avseende på resultatet av FLEX-2 ett bidrag, eftersom denna 
undersökning medger en ytterligare nyansering i frågan. Överlag verkar 
det i första hand inte handla om att integrera fler indirekt operativa och 
tjänstemannauppgifter i produktionsteamens dagliga arbete. Istället pekar 
undersökningen på en stor potential i två avseenden. För det första, att 
anpassa styrningen i linje med teambaserade styrformer, vilket har kunnat 
verifieras genom jämförelser med följande undersökningar där den uppskat-
tade förekomsten i stort sett har varit densamma: processorientering (Ernst 
& Young Management Consulting, 1998), ständiga förbättringar (Lindberg 
& Berger, 1997), balanserat styrkort (Kald & Nilsson, 2000; Nilsson & Kald, 
2002) och lönesystemet (Johansson, Nilsson, Nilsson, & Samuelsson, 1997; 
Metall, 1999; NUTEK, 2000). För det andra, att parallellt öka omfattningen 
av andelen tjänstemannabetonat arbete i förhållande till direkt operativt 
arbete vilket även studier av Metall (2000) visar.8 Det handlar alltså inte 
främst om att tillföra nya arbetsuppgifter, utan snarare om att låta teamen 
ägna mer tid åt de arbetsuppgifter som redan har delegerats.  

Många av de teoretiska utgångspunkterna för forskningsprojektet hade i hu-
vudsak utvecklats på basis av fallstudier vid enskilda företag och det saknades 
bred kunskap om dessa teoriers generaliserbarhet för hela populationen. Detta 
avhandlingsarbete påvisar möjligheten att med hjälp av statistisk inferens 
kunna tydliggöra prestationsförmågan, graden av processorientering samt 
styrformer vid de företag som i högst utsträckning har integrerat tjänste-
mannabetonat arbete i teamen. Studien kan påvisa, om ej så starka samband, 
men ändå signifikanta skillnader i samtliga fall förutom i avseendet lokala 
målstyrnings- och prestationsmätningssystems inriktning och utformning.

8 I sammanhanget kan också nämnas att dessa resultat ligger i linje med svenska metallarbetare 
  förbundets uppfattning att det är felaktigt att generellt påstå att gränsen mellan arbetare och      
  tjänstemän har flutit samman (Metall, 2000). Enkätstudien till min doktorsavhandling inne-
  håller frågor som medger en ytterligare nyansering i frågan.
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Undersökningen bekräftar således en ökad betydelse av strukturinnovativa 
former av teamorganiserat arbete i samband med processorientering vil-
ket t.ex. Bengtsson och Nilsson (2000) samt Brulin och Nilsson (1995) har 
diskuterat. Studien bekräftar även, att de företag som i högst utsträckning 
engagerat sina team i förbättringsarbetet samt styrde detta arbete på dimen-
sionen mål istället för process och innehåll även hade de mest avancerade 
teamen med avseende på mängden tjänstemannabetonat arbete. I Lindberg 
och Bergers (1997) enkätundersökning kvantifierades ej produktionsgrup-
pernas arbetsinnehåll i någon större utsträckning, vilket gjorde att de var 
tvungna att extrapolera sambandet med hjälp av parallella fallstudier. I 
frågan om lönesystemets utformning kan den här studien bekräfta, att 
företagen med de mest avancerade teamen i högre utsträckning förändrat 
sina lönesystem till förmån för nya löneformer och nya kriterier för löne-
sättning, se exempelvis studier av Brulin och Nilsson (1995) samt Karlsson 
och Åhlström (1995). 

Avslutningsvis visar studien, att i avseendet målstyrning och prestations-
mätning är de mest avancerade teamen även målstyrda. Dock är sambandet 
mellan teamutveckling och inriktningen på, samt utformningen av, moderna 
styrsystem såsom balanserat styrkort en öppen fråga, eftersom så få före-
tag vid tidpunkten för studien hade infört dessa på produktionsteamnivå.  
Tidigare erfarenheter har visat att frågan är av central betydelse för eta-
bleringen av teambaserade styrformer. Exempelvis har studier av Jönsson 
och Grönlund (1988) pekat på behovet av att utforma styrsystem på basis 
av de olika perspektiv och logiker som finns på olika hierarkiska nivåer i 
företag. Studier av Åhlström och Karlsson (1996) visar även att traditionella 
styrsystem ofta inte understöder processorientering eftersom traditionella 
system har en oförmåga att tolka förändringen i sig. För att möjliggöra en 
strategisk dialog är det även av vikt att styrsystemen är anpassningsbara 
och bygger på en gemensam strategisk referensram, som endast delvis är 
gemensam för ledningsnivån och den operativa nivån (se Nilsson & Rapp, 
1999). I nästa kapitel presenteras resultatet av min fallstudie, som syftade 
till att fördjupa förståelsen för samspelet mellan teamorganiserat arbete, 
strategiskt förankrat förbättringsarbete i produktionsteam samt använd-
ningen av balanserat styrkort i industriell produktion.
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Totalt sett besöktes nio tillverkande företag, som hade infört balanserat 
styrkort i produktionen. Som tidigare nämnts bedömdes det mest intres-
santa vara hur väl det förbättringsarbete som produktionsteamen utförde 
lokalt var förankrat i företagens övergripande strategiska planering. De 
inledande intervjuerna pekade på att balanserat styrkort i hög utsträckning 
användes för fokusering, resursallokering och prioritering i företagens sys-
tematiska förbättringsarbete. Med styrkortens hjälp kunde man fastställa 
vad som skulle förbättras, medan styrningen och organiseringen av det 
systematiska förbättringsarbetet mera inriktades på hur dessa saker skulle 
förbättras. Den strategiska förankringen skedde dock på olika sätt i de stu-
derade företagen vilket gav insikten att användningen av balanserat styrkort 
samverkade med hur man styrde och organiserade det lokala arbetet med 
ständiga förbättringar. De nio besökta företagen följde mönstret i tabell IV, 
dvs. en av de tre kombinationerna: centraliserad balanserad styrkortansats 
och styrd expertstrategi, centraliserad balanserat styrkortansats och styrd 
breddstrategi samt decentraliserad balanserat styrkortansats och organisk 
förbättringsstrategi. Slutligen valdes Sapa Heat Transfer, SKF och ABB 
Control för att illustrera respektive kombination. 

Resultat av fallstudien5

Tabell IV. De studerade fallföretagen i förhållande till Lundahl & Ewings (1997) två balanserat 
styrkortansatser samt Lindberg & Bergers (1997) tre förbättringsstrategier.

Sapa Heat Transfer

Styrd expertstrategi   Styrd               Organisk
                                  breddstrategi  förbättringsstrategi

SKF

ABB

Centraliserad balanserat 
styrkortansats

Decentraliserad 
balanserat 
styrkortansats
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Som också nämndes i avhandlingens metodkapitel växte studiens preciserade 
forskningsfrågor successivt fram under resans gång. Den första frågan var:

1. Hur kan gränssnittet mellan de olika ansatserna för att använda 
balanserat styrkort och varianterna av att bedriva systematiskt för-
bättringsarbete beskrivas och förstås vid utveckling av strategisk 
förbättringsförmåga?

Kapitlet inleds med redovisning av resultat tillhörande fallstudiens första 
preciserade forskningsfråga. Dessa resultat diskuteras sedan i förhållande 
till tidigare forskning och studiens bidrag tydliggörs. Därefter övergår re-
sultatredovisningen till fallstudiens andra preciserade forskningsfråga som 
behandlar upprätthållande av den utvecklade strategiska förbättringsförmå-
gan. Dessa resultat diskuteras på liknande sätt som för fråga ett och slutsats 
från fallstudien dras. 

Utveckling av strategisk förbättringsförmåga
Figur 3 är ett försök till att tydliggöra skillnaderna i styrkortstrukturen 
mellan var och en av de tre kombinationerna. Varje rektangel symboliserar 
ett styrkort. Följaktligen hade man infört balanserat styrkort på tre nivåer 
vid Sapa Heat Transfer och SKF samt på två nivåer vid ABB Control. 
Riktningen på pilarna visar om balanserat styrkort användes centraliserat 
(top-down) eller decentraliserat (bottom-up). Den dubbelriktade pilen på 
lokal nivå i SKF-fallet indikerar att båda formerna förekom samtidigt. 

figur 3. Skillnader mellan företagens styrkortsstrukturer.

Styrd expertstrategi   Styrd               Organisk
                                  breddstrategi  förbättringsstrategi

SKFSAPA ABB
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Vid Sapa Heat Transfer, som kombinerade en centraliserad balanserat 
styrkortansats och en styrd expertstrategi, användes balanserat styrkort i 
första hand för styrning av förbättringsdimensionen innehåll, men även för 
dimensionen process. Förbättringsarbetet bedrevs i projektform. I de två 
översta styrkortens fält för åtgärder/handlingsplan angavs alla förbättrings-
projekten, vilket medförde att samtliga projekt var strategiskt förankrade. 
I dessa styrkort, som togs fram av ledningen, specificerades innehållet i 
projekten samt vilka som skulle delta och hur lång tid projekten fick ta. 
Det förra utgjorde indikator på förbättringsdimensionen innehåll, medan 
det senare indikerade dimensionen process. Systematiken och arbetssättet 
i förbättringsprojekten låg i linje med företagets kvalitetsledningssystem, 
QS-9000. Förbättringsarbetet utfördes i huvudsak av tjänstemän. Förvisso 
deltog operatörer, men endast då de var ombedda att göra så.

Vid SKF, som kombinerade en huvudsakligen centraliserad balanserat 
styrkortansats med en styrd breddstrategi, användes balanserat styrkort 
främst för styrning av förbättringsdimensionen mål. Förbättringsarbetet 
bedrevs huvudsakligen lokalt i förutbestämda förbättringsteam, som träf-
fades regelbundet på särskilda tider, vilket även indikerar ett styrningsfokus 
på förbättringsdimensionen process. Förbättringsteamen identifierade själva 
relevanta problem samt kom på adekvata lösningar till dessa förbättrings-
områden och parametrar att mäta. Den strategiska relationen till företagets 
övergripande planering skapades genom att teamen var tvungna att för 
kanalchefen redogöra för den logiska kopplingen mellan den föreslagna 
förbättringsaktiviteten och kanalens styrkort.10 Om teamen kunde uppskatta 
hur mycket respektive förbättringsaktivitet skulle kunna bidra till målupp-
fyllelsen i kanalens styrkort fick de gå vidare. I annat fall blev det avslag.

Vid ABB Control, som kombinerade en decentraliserad balanserat styrkor-
tansats med en organisk förbättringsstrategi, användes balanserat styrkort 
för styrning av förbättringsdimensionen mål. Produktionsteamen tog fram 
lokala styrkort utifrån ett företagsgemensamt styrkort. Detta gemensamma 
styrkort var utvecklat av fabriksledningen och angav den övergripande 
strategiska målinriktningen för verksamheten. Handlingsplanerna i tea-
mens styrkort utgjorde förbättringsaktiviteter, vilket medförde att det 

10 Kanal är SKF-terminologi för flödesgrupp.
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lokala förbättringsarbetet, som teamen utförde var strategiskt förankrat. 
Eftersom teamen ansvarade för nästan alla delprocesser mellan order och 
fakturering, valde man att låta teamen själva ansvara för och initiera alla 
stegen i vad man skulle kunna kalla för en PDCA-cykel11.   

Fallen illustrerar också ett samband mellan respektive förbättringsansats och 
karaktären på den lokala arbetsorganisationen. En tonvikt på styrdimen-
sionen innehåll ligger i linje med en traditionell arbetsorganisation, medan 
en tonvikt på styrdimensionen mål ligger i linje med strukturinnovativa 
former av teambaserat arbete. Logiken i resonemanget bygger på, att om 
teamen inte förväntades bidra på eget initiativ, fanns heller inget skäl till en 
reformerad arbetsorganisation utan ledningen kunde i styrkorten specificera 
förbättringsarbetets innehåll, vilket var fallet vid Sapa Heat Transfer. Om 
det å andra sidan fanns ett behov av att teamen själva identifierade problem-
områden samt föreslog och vidtog åtgärder var arbetet organiserat så att det 
medgav utrymme och potential för målstyrning, vilket var fallet vid SKF 
och ABB Control. Genom så kallade ombudsroller i produktionsteamen 
vid dessa företag utförde medarbetarna lokalt en rad olika tjänsteman-
nabetonade arbetsuppgifter. Rotation horisontellt mellan olika operativa 
arbetsuppgifter förekom också. Att teamen var målstyrda säger sig självt. Vid 
SKF och ABB Control förekom även ett brett deltagande i formuleringen 
av dessa mål. Dessutom hade man här valt att integrera produktionsnära 
tjänstemän i teamen.

Erfarenheterna av den inledande fasen av fallstudien kan därmed sam-
manfattas i tre punkter:

1. Studien visar att balanserat styrkort i huvudsak användes för fokus, 
resursallokering och prioritering i de studerade företagens syste-
matiska arbete med ständiga förbättringar vilket resulterat i att det 
förbättringsarbete som produktionsteamen bedrev lokalt låg i linje 
med företagens övergripande strategiska planering.

2. Studien beskriver hur användningen av balanserat styrkort sam-
verkade med vald ansats för systematiskt förbättringsarbete och 

11 Plan-Do-Check-Act (se Bergman & Klefsjö, 1994).
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svaret på den första preciserade forskningsfrågan är helt enkelt att 
de olika styrdimensionerna innehåll, process och mål betonades på 
olika sätt för respektive kombination i användandet av balanserat 
styrkort.

3. Studien illustrerar hur den valda ansatsen för att bedriva systematiskt 
förbättringsarbete samverkade med utformningen av den lokala 
arbetsorganisationen. 

På basis av ovan nämnda tre punkter drogs den preliminära slutsatsen att 
det föreligger ett beroendeförhållande mellan användningen av balanserat 
styrkort och utformningen av den lokala arbetsorganisationen.

Diskussion 
Den första punkten, att balanserat styrkort användes för strategisk styr-
ning av det systematiska förbättringsarbetet, ligger i linje med Kaplan 
och Nortons (2001) senare publikation. Där diskuteras att det balanserade 
styrkortets primära roll i förhållande till offensiv kvalitetsutveckling (Total 
Quality Management) är att besvara frågan: Vad ska vi inrikta förbättrings-
arbetet på? Medan offensiv kvalitetsutveckling har som huvuduppgift att 
besvara frågan: Hur ska vi bedriva förbättringsarbetet? Mitt bidrag i sam-
manhanget är att illustrera hur detta kan ta sig uttryck i svensk verkstads-
industri vid företag som infört balanserat styrkort på produktionsteamnivå. 
Som nämndes i avhandlingens inledning har bl.a. Nilsson (1999) pekat på 
att förbättringsarbete i produktionsteam ofta bedrivs systematiskt, men i 
många fall lever sitt eget liv ute på verkstäderna i företagen och därmed 
avskilt från den övergripande strategiska planeringen. Detta är utifrån ett 
arbetsvetenskapligt perspektiv ett problem och ett angeläget forsknings-
område eftersom en konsekvens blir, att företagsledningen ofta inte ger 
förbättringsarbetet tillräckligt stöd och resurser samt att man inte tar till 
vara den kompetens som finns i många produktionsteam för att öka företa-
gens konkurrenskraft och tillväxt (ibid.). Avhandlingen visar att balanserat 
styrkort kan utgöra en lösning på detta problem. Förhoppningen är att de 
mera fullständiga illustrationerna i artikel II, men framförallt i artikel III 
och den följande diskussionen kan bidra till ökad insikt och förståelse hos 
organisationsförändrare, som har till uppgift att implementera balanserat 
styrkort eller liknande verksamhetsstyrningsansatser. 
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Den andra punkten, att men framförallt hur användningen av balanserat 
styrkort samverkade med vald ansats för att bedriva systematiskt förbätt-
ringsarbete, utgör ett bidrag i förhållande till europeisk forskning om stän-
diga förbättringar. I en artikel av Bessant och Francis (1999) diskuteras 
vikten av att utveckla en strategisk förbättringsförmåga (jmf Nilsson ovan). 
Man pekar samtidigt ut behov av fortsatt forskning i följande avseende “…a 
need for further research on generic enabling mechanisms for policy development 
and deployment and the adaptation of these enabling mechanisms to specific 
circumstances…”. Denna avhandling illustrerar, att balanserat styrkort kan 
utgöra en sådan mekanism samt hur företagen anpassat användningen av 
balanserat styrkort till den styrda expertstrategin (Sapa Heat Transfer), 
styrda breddstrategin (SKF) och den organiska förbättringsstrategin (ABB 
Control). I användningen av balanserat styrkort vid Sapa Heat Transfer låg 
tonvikten i första hand på förbättringsdimensionen innehåll, men även på 
dimensionen process. Vid SKF låg tonvikten i första hand på förbättrings-
dimensionen mål, men även på dimensionen process. Vid ABB Control låg 
tonvikten på dimensionen mål. 

Den tredje punkten, att den valda ansatsen för att bedriva systematiskt för-
bättringsarbete samverkade med utformningen av den lokala arbetsorgani-
sationen, ligger i linje med tidigare forskning om ständiga förbättringar (se 
Hart et al., 1996; Lindberg & Berger, 1997). Det arbetsvetenskapliga kollegiet 
vid Chalmers Tekniska Högskola utvecklade på basis av en enkätstudie 
typologin för teambaserade förbättringsstrategier, det vill säga den styrda 
expertstrategin, styrda breddstrategin och den organiska förbättringsstrate-
gin. Genom analytisk generalisering på basis av fallstudier kunde de senare 
även extrapolera samband mellan dessa strategier och vissa karakteristiska 
drag hos arbetsorganisationen. Mitt bidrag i sammanhanget är att på ba-
sis av observationer och intervjuer kunna visa, att typologin fortfarande 
är fruktbar vid arbetsvetenskaplig forskning om ständiga förbättringar. 
Avhandlingen bidrar också till att ytterligare fördjupa förståelsen för bety-
delsen av en integrerad arbetsorganisation med avseende på omfattningen 
av tjänstemannabetonat arbete, målstyrning, brett deltagande i formulering 
av mål samt produktionsnära tjänstemän i teamen.  

Som det redogjordes för i metoddiskussionen baserades datainsamlingen i 
huvudsak på observationer och riktade öppna intervjuer, men även kvan-
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titativa data från enkätstudien användes parallellt för att gräva djupare 
i den studerade empirin.12 I det följande skjuts några av de identifierade 
statistiska sambanden in, eftersom de styrker premissen i fråga (samband 
mellan förbättringsstrategi och arbetsorganisation) och eftersom de lyfter 
fram ytterligare bidrag med studien. På basis av statistisk inferens kunde 
det nämligen också påvisas samband mellan de olika förbättringsstrategi-
erna och specifika karaktärsdrag på den lokala arbetsorganisationen samt 
inriktningen på förbättringsarbetet. Analysen pekade på att de företag som 
styrde förbättringsarbetet på dimensionen mål samt hade involverat produk-
tionsteamen i förbättringsarbetet, i signifikant högre utsträckning, integrerat 
tjänstemannabetonat arbete i teamen (χ2<0.1), målstyrt teamen (χ2<0.05), 
hade ett bredare deltagande i formuleringen av teamens mål (χ2<0.1) samt 
hade integrerat produktionsnära tjänstemän i teamen (χ2<0.1). Vidare pe-
kar analysen på att förbättringsarbetet i dessa företag i högre omfattning är 
inriktat på mjukare frågor såsom kund- och leverantörsrelationer, arbets-
miljö samt kompetens och samarbetsfrågor. Vid företag, som i huvudsak 
styr förbättringsarbetet på dimensionen innehåll och samtidigt i första 
hand engagerat tjänstemän, ligger tonvikten i förbättringsarbetet i högre 
omfattning på hårdare frågor som verkstadslayout, tillverkningsmetoder 
och planeringsrutiner.

Den preliminära slutsatsen, att det förelåg ett beroendeförhållande mellan 
användningen av balanserat styrkort och utformningen av den lokala ar-
betsorganisationen, skapade förvisso viss klarhet i projektets huvudfråga, 
nämligen den om behovet av förändrad verksamhetsstyrning i samband 
med strukturinnovativa former av teambaserat arbete. Det skulle dock visa 
sig nödvändigt att ytterligare kvalificera denna diskussion och den andra 
preciserade forskningsfrågan utvecklades. Detta gjordes på grund av att 
en närmare analys visade, att det var svårt att upprätthålla den strategiska 
förbättringsförmågan över tiden vid Sapa Heat Transfer och ABB Control, 
vilket berodde på att man ensidigt tillgodosett antingen ledningens eller den 
operativa nivåns intressen. Det här har beskrivits som ett problem i tidigare 
forskning av Bessant m.fl. (1993) och även utretts, men då endast ur ett 
organisatoriskt förnyelseperspektiv (Savolainen, 1999) eller med fokus på 

12Med kvantitativa data avses här den databearbetning som gjordes i samband artikel II. 
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förslagslådesystem (Rapp, 2002; Rapp & Eklund, 2002). Fallstudiens andra 
preciserade forskningsfråga var:

2. På vilket sätt använder man balanserat styrkort, som tillgodoser 
såväl ledningens som den operativa nivåns behov, vid företag som 
upprätthållit sin strategiska förbättringsförmåga?

Mot en hållbar strategisk förbättringsförmåga
Figur 4 är ett försök till att illustrera tillkortakommanden med en alltför 
centraliserad eller decentraliserad balanserat styrkortansats. De streckade 
pilarna i Sapa Heat Transfer och ABB Control fallen illustrerar en succes-
siv framväxt av ett behov, att tillgodose såväl ledningens som den operativa 
nivåns behov och förutsättningar i utformningen av balanserat styrkort.

Vid Sapa Heat Transfer bedömde den intervjuade produktionschefen, att 
kombinationen av en centraliserad balanserat styrkortansats och en styrd 
expertstrategi inte skulle vara hållbar på lång sikt. Om förbättringstakten 
skulle öka vid den studerade enheten, fanns enligt honom ett behov av 
att öka graden av deltagande på den operativa nivån i såväl strategifor-
muleringsprocess som i utförande av konkreta förbättringsinsatser. Han 
gav därmed uttryck för nödvändigheten av att förskjuta tyngdpunkten i 
styrningen i riktning mot den operativa nivån för att bättre tillgodose dess 
behov. Tyvärr medgav inte vår tidsram ett mera detaljerat svar på den andra 
forskningsfrågan vid detta fallföretag. 

figur 4. Tillkortakommanden med en alltför centraliserad eller decentraliserad ansats.

Ledningsnivå

Operativ nivå

SAPA SKF ABB
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SKF hade upprätthållit sin utvecklade strategiska förbättringsförmåga över 
tiden. Kombinationen av den centraliserade balanserat styrkortansatsen och 
den styrda breddstrategin visade sig vara fruktbar. Eller rättare sagt, förmå-
gan att balansera en styrning uppifrån och ner (top-down) och nerifrån och 
upp (bottom-up) och därmed tillgodose såväl ledningens som den operativa 
nivåns behov, visade sig vara fruktbar. Som svar på den andra preciserade 
forskningsfrågan pekade intervjuerna på, att det var den strategiska dia-
logen med kanalchefen, då förbättringsteamen var tvungna att uppskatta 
bidraget av varje förbättringsaktivitet till kanalens styrkort, som var den 
upprätthållande mekanismen. 

Kombinationen av en decentraliserad balanserat styrkortansats och en or-
ganisk förbättringsstrategi vid ABB Control visade sig inte vara stabil över 
tiden. Ansatsen skapade brist på engagemang och intresse från ledningens 
sida. De handlingsplaner, förbättringsaktiviteter och mätetal som den ope-
rativa nivån tog fram var inte meningsfulla ur ledningsnivåns perspektiv. 
Man har därför med åren kommit att förskjuta tyngdpunkten i styrningen 
i riktning mot ledningen för att bättre tillgodose dess behov. I de team 
där balanserat styrkort fortfarande användes, pekade de sist genomförda 
intervjuerna på att mätetal utvecklades av såväl ledningsnivån som den 
operativa nivån och att dessa mätetal var olika till sin natur, men ändå 
pekade i samma riktning. 

Vidare antydde studien ett samband mellan förmågan till dialog och att ut-
veckla egna mätetal med strukturinnovativa former av teambaserat arbete. 
Vid SKF var det framförallt överblicken och ansvaret för hela flödet samt 
befogenheterna att agera självständigt som skapade en djupare förståelse 
för verksamheten. Denna djupare förståelse utgjorde basen för den lokala 
förmågan att identifiera förbättringsområden och utveckla mätetal att fo-
kusera på. Förståelsen utgjorde även en bas att argumentera från i dialogen 
med kanalchefen då teamen var tvungna att uppskatta bidraget av de lokalt 
identifierade förbättringsområdena till kanalens styrkort. Vid ABB Control 
såg sambandet ut på liknande sätt som vid SKF. Helhet, ansvar och befogen-
heter i arbetet skapade en potential för förmågan lokalt att i egna styrkort 
specificera förbättringsaktiviteter och mätetal. Ett utmärkande drag för 
produktionsteamen här var bredden och djupet i kompetens i specialistrol-
lerna. Intervjuerna pekade på att detta djup medförde att teamen kunde 
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ta ansvar för alla stegen i PDCA-cykeln och därmed utveckla adekvata 
mätetal att fokusera på. 
    
Erfarenheterna av fallstudiens andra fas kan sammanfattas i följande tre 
punkter: 

1. Studien visar att ett ensidigt tillgodoseende av ledningens eller 
den operativa nivåns behov i användandet av balanserat styrkort 
resulterar i lågt engagemang, vilket i sin tur medför svårigheter att 
upprätthålla den utvecklade strategiska förbättringsförmågan. 

2. Studien visar att upprätthållande av strategisk förbättringsförmåga 
vid företag som använder balanserat styrkort är relaterat till meka-
nismerna dialog och en gemensam strategisk referensram samt att 
ledningsnivån såväl som den operativa nivån utvecklar egna mätetal, 
som är olika till sin natur men samtidigt pekar i samma riktning. 
Dialogen formar mätetalen och får dessa att peka åt samma håll. 

3. Studien visar att dialog och lokal förmåga att utveckla egna mäte-
tal är relaterat till strukturinnovativa former av teamorganiserat 
arbete.

På basis av ovan nämnda erfarenheter drogs slutsatsen att upprätthållande 
av strategisk förbättringsförmåga vid företag som använder balanserat 
styrkort är relaterat till dialog och strukturinnovativa former av teamor-
ganiserat arbete.

Diskussion
Den första punkten, att ett ensidigt tillgodoseende av ledningens eller den 
operativa nivåns behov i användningen av balanserat styrkort skapar svå-
righeter att upprätthålla den utvecklade strategiska förbättringsförmågan, 
ligger i linje med tidigare ekonomistyrningsforskning. Exempelvis har Nor-
reklit (2000) kritiserat upphovsmännen Robert Kaplan och David Norton 
för att överhuvudtaget inte reflektera över problem med att få systemet 
förankrat på lokal nivå på grund av deras föreslagna användning av ”top-
down”-orientering. Lokala förutsättningar definieras av ledningen och 
lokala enheter kan inte agera självständigt utan förväntas snarare reagera 
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istället. Detta var fallet vid Sapa Heat Transfer i studien. Studiens bidrag 
är att visa att det även finns en motbild till detta fenomen. För decentralise-
rade balanserat styrkortansatser är inte heller hållbara över tid, vilket ABB 
Control-fallet illustrerar. När intresset för de lokalt utvecklade styrkorten 
minskade på ledningsnivån för att de inte var tillräckligt meningsfulla ur 
ledningens perspektiv, stryptes syretillförseln och systemet läts självdö.

Den andra punkten, att mekanismerna för att upprätthålla den strategiska 
förbättringsförmågan är dialog och att ledningsnivån såväl som den opera-
tiva nivån utvecklar egna mätetal, ligger i linje med tidigare forskning av 
exempelvis Jönsson och Grönlund (1988) samt Nilsson och Rapp (1999). I 
båda dessa artiklar pekar man på ett behov av att utforma ekonomistyrsystem 
med olika logik på såväl ledningsnivån som den operativa nivån. Skälet är 
att arbetsuppgifter, informationsbehov och lärprocesser på de två nivåerna 
är så olika till sin natur. I sina studier visar de att strategisk dialog kan 
utgöra en mekanism för att jämka samman de två verksamhetslogikerna. 
Det är anmärkningsvärt att, fastän begreppet strategisk dialog skapades för 
så länge sedan i ekonomistyrningssammanhang, fortfarande behöva möta 
dess avsaknad. Denna studies bidrag är att illustrera hur strategisk dialog 
kan ta sig i uttryck i en modernare kontext, vilket i detta fall handlar om 
användning av balanserat styrkort. Vidare har betydelsen av strategisk dia-
log tydliggjorts i samband med ständiga förbättringar och då särskilt med 
avseende på hållbar strategisk förbättringsförmåga, vilket mig veterligen 
inte diskuterats tidigare i någon större utsträckning.

Den tredje och sista punkten, att dialog och lokal förmåga att utveckla mä-
tetal är relaterad till strukturinnovativa former av teamorganiserat arbete, 
ligger i linje med tidigare forskning om lärande i teamorganiserad produk-
tion. Exempelvis har Kock (2002) visat att vid strukturinnovativa former 
av teamorganiserat arbete är potentialen större för utvecklingsorienterat 
lärande, vilket är det samma som double-loop learning. Detta har effekt 
på typen av samt inriktningen på det förbättringsarbete som kan bedrivas 
lokalt. Vidare kan det innebära, att teamen får en förmåga att reflektera 
över praktiken och ifrågasätta det som tagits för givet, vilket i sin tur kan 
skapa förutsättningar för dialog och för att utveckla egna mätetal på lokal 
nivå. I denna studie illustreras betydelsen av strukturinnovativa former av 
teamorganiserat arbete för förmågan till dialog vid SKF av, att teamens 
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ansvar och befogenheterna skapade en bas att argumentera från i förhand-
lingen med kanalchefen. Vid ABB Control var det helheten, ansvaret och 
befogenheterna i arbetet som skapade en potential för förmågan lokalt, att 
i egna styrkort specificera förbättringsaktiviteter och mätetal. Detta visar 
att det finns ytterligare en dimension av nämnda samband mellan struktur-
innovativa former av teambaserat arbete och utvecklingsorienterat lärande. 
Utvecklingsorienterat lärande har inte bara effekt på typen och inriktningen 
på det lokala förbättringsarbete som kan bedrivas, utan kan även ha effekt 
på skapandet av en hållbar strategisk förbättringsförmåga.

I det här kapitlet har det presenterats empiriska illustrationer på hur team-
organiserat arbete, strategiskt förankrat förbättringsarbete i produktions-
team samt användning av balanserat styrkort i industriell produktion kan 
samspela med varandra. Att dra slutsatser är alltid en grannlaga uppgift och 
ska göras med försiktighet. Med utgångspunkt i analysen ovan förefaller det 
ändå vara rimligt att dra slutsatsen, att en uthållig strategisk förbättringsför-
måga med balanserat styrkort är relaterat till dialog och strukturinnovativa 
former av teamorganiserat arbete. Detta innebär, att det inte bara handlar 
om att ta sig från nivå två till tre i John Bessants modell, det vill säga att 
utveckla en strategisk förbättringsförmåga (Bessant et al., 2001). Studien 
antyder även ett behov av att röra sig mot modellens fjärde nivå för att 
upprätthålla denna strategiska förbättringsförmåga, det vill säga att etablera 
strukturinnovativa former av teamorganiserat arbete. 

Med det övergripande syftet för avhandlingen i beaktande, innebär detta 
sammantaget att system för verksamhetsstyrning i industriell produk-
tion, som präglas av processorientering och strukturinnovativa former av 
teamorganiserat arbete, innehåller klara inslag av målstyrning. Man har 
valt att tona ner dimensionerna innehåll och process i både de ekonomiska 
styrsystemen (balanserat styrkort) och i systemen för att styra det lokala 
arbetet med ständiga förbättringar. Detta ger utrymme för att i än högre 
utsträckning ta tillvara den kompetens och det kunnande som finns lokalt 
för att öka företagens konkurrenskraft. Vidare har man lyckats få de två 
systemen att fungera i symbios. Man kan tycka att det här är en aning tri-
viala resultat, men tvärtom! Studien visar samtidigt att det många gånger 
saknas en medvetenhet kring dessa frågor i praktiken och även när det 
funnits systematiska ansatser till att förändra strukturer och system, så 
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har de mest lovvärda satsningar kommit på skam. I vilket fall som helst 
framstår strategisk dialog vara den komponent i styrsystemen, som kanske 
i störst utsträckning förmår fläta samman ett underifrånperspektiv med 
ett perspektiv från ovan. Det vill säga en förmåga att förena en utveckling 
av jobben i den direkta produktionen med en utveckling av företagens 
konkurrenskraft.
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Avhandlingen har haft tre delsyften med gemensamt fokus på produk-
tionsteam och styrsystem. Att på basis av en enkätstudie först genomföra en 
kartläggning och sedan en sambandsanalys och att avslutningsvis på basis 
av fallstudien illustrera hur strategisk förbättringsförmåga kan utvecklas 
och upprätthållas. Nu ska allt vävas samman och man kan konstatera att en 
hel del företag har utmaningar att ta itu med i sitt förändringsarbete mot 
balanserad styrning i teamorganiserad produktion.

Den genomförda enkätstudien visar att generellt sett har många företag 
rört sig i en strukturinnovativ riktning och satsat på team och arbetsutveck-
ling, men man har inte kommit lika långt i det förändringsarbete som är 
inriktat på verksamhetens styrsystem. Mera konkret visas att det finns en 
stor potential i att öka decentraliseringsgraden framförallt i två avseenden. 
För det första, att anpassa styrningen i linje med vad som i avhandlingen 
benämns teambaserade styrformer. Det vill säga att i högre utsträckning 
målstyra teamen och förändra prestationsmätningssystemen, ändra tonvik-
ten i styrningen av det systematiska förbättringsarbetet samt att förändra 
lönesystemen. För det andra, att parallellt öka omfattningen av andelen 
tjänstemannabetonat arbete i förhållande till direkt operativt arbete. Det 
handlar alltså inte främst om att tillföra nya arbetsuppgifter, utan snarare 
att låta teamen få ägna mer tid åt de arbetsuppgifter som redan delegerats. 
De föreslagna förändringarna kan få positiva effekter på företagens presta-

Avslutande och 
sammanfattande diskussion

6
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tionsförmåga. Studien antyder nämligen också att de som satsat mest på att 
röra sig i en strukturinnovativ riktning är de företag som presterar bäst, och 
det är också dessa företag som i högst utsträckning förändrat verksamhets-
styrningen i linje med teambaserade styrformer. Sammantaget har därmed 
enkätstudien bidragit till att kartlägga behov av förändringsarbete i den 
studerade populationen på ett övergripande plan.

Fallstudien å andra sidan, har bidragit till att stärka den interna validite-
ten i enkätstudien samt att mera nyanserat beskriva hur man kan införa 
teambaserade styrformer i praktiken. Det här har gjorts i ljuset av hur de 
studerade företagen samtidigt utvecklat en strategisk förbättringsförmåga, 
vilket är av central betydelse i sammanhanget. Som tidigare nämnts, har 
forskning visat att förbättringsarbetet i produktionsteam ofta bedrivs syste-
matiskt, men i många fall lever sitt eget liv ute på verkstäderna och därmed 
är avskilt från den övergripande strategiska planeringen i företagen. I de fall 
inriktningen på rationaliseringarna har varit att överföra en del av det arbete 
som tjänstemän tidigare utförde till produktionsteamen (vilket enkätstudien 
antyder), blir det av naturliga skäl viktigt att utveckla en strategisk förbätt-
ringsförmåga. Annars tar man inte tillvara på det förbättringsarbete som 
produktionsteamen bedriver för att stärka företagens konkurrenskraft och 
rationaliseringarna får därmed inte heller avsedd effekt. Något annat vore 
dessutom ett slöseri med mänskliga resurser. Mekanismer i styrsystemen 
som kan bidra till utveckling och upprätthållande av strategisk förbätt-
ringsförmåga påvisas i avhandlingen. Detta beskrivs i termer av strategisk 
dialog, vilket kan innebära en förhandling mellan ledningsnivån och den 
operativa nivån och bygger på att teamen utvecklar egna mätetal. Studierna 
visar att strategisk dialog för upprätthållande av den utvecklade strategiska 
förbättringsförmågan är relaterat till arbetsutveckling i linje med struktur-
innovativa former av teamorganiserat arbete. 

För att avslutningsvis återgå till huvudfrågan är min slutsats att struktur-
innovativa former av teamorganiserat arbete skapar behov av en förändrad 
verksamhetsstyrning, som innebär att etablera kongruens mellan olika styr-
medel. Aktuella balansakter som uppstår i detta förändringsarbete är att:
 
• Skapa balans mellan styrmedlen produktionsstrategi, organisations-

struktur och styrsystem.
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• Skapa balans mellan gamla och nya styrmetoder. 

• Skapa balans i dimensionerna tid, rum och aspekter vad gäller 
styrsystemens utformning.

Hur dessa balansakter kan hanteras i övergången mot strukturinnovativa 
former av teamorganiserat arbete illustreras. Avhandlingens sammantagna 
resultat innebär därmed att Schumanns (1998) ”nya produktionskoncept” 
kan vidgas till att inte bara omfatta teknik och strukturella frågor om ver-
tikal arbetsdelning, utan även styrsystemens utformning.



72 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 73mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

aaker, d. a., kumar, v., &day, g. s. (2001). Marketing research. New York: 
John Wiley & Sons.

altmann, n., & deiss, m. (1998). Productivity by systemic rationalization: 
Good work - Bad work - No work? Economic and Industrial Democracy, 
19(1), 137-159.

alvesson, m., & sköldberg, k. (1994). Tolkning och reflektion - vetenskaps-
filosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

bengtsson, l. (1997). Processutveckling med bas i produktionsgrupper - En 
studie av ABB Control AB i perspektivet affärsutveckling genom integration av 
Människa - Teknik - Organisation (MTO) (Arbetsrapport). Gävle: Högskolan 
i Gävle.

bengtsson, l., bundy, m., & ljungström, n. (1998). Den medvetna verk-
staden - processorienterad produktion och produktionsnära informationssystem 
(arbetsrapport). Gävle: Högskolan i Gävle.

bengtsson, l., & nilsson, g. (2000). Styrning i teambaserade organisationer. 
I L. Bengtsson & J. Lind & L. A. Samuelsson (Red.), Styrning av team och 
processer - teoretiska perspektiv och fallstudier. Stockholm: Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

bengtsson, l., & niss, c. (2000). Utveckling av team och styrning vid Erics-
son i Gävle. I L. Bengtsson & J. Lind & L. A. Samuelson (Red.), Styrning 
av team och processer - Teoretiska perspektiv och fallstudier. Stockholm: 
Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Referenser



72 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 73mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

berger, a. (1996). Perspectives on manufacturing development - Discontinuous 
change and continuous improvements. Doctoral thesis, Chalmers University 
of Technology, Göteborg.

bergman, b., & blefsjö, b. (1994). Quality From Customer Needs To 
Customer Satisfaction. Lund: Studentlitteratur.

bessant, j., burnell, j., hardinger, r., & webb, s. (1993). Continuous 
improvement in British manufacturing. Technovation, 13(4), 241-254.

bessant, j., caffyn, s., & gallagher, m. (2001). An evolutionary model 
of continuous improvement behaviour. Technovation, 21, 67-77.

bessant, j., & francis, d. (1999). Developing strategic continuous improve-
ment capability. International Journal of Operations & Production Management, 
19(11), 1106-1119.

boer, h., berger, a., chapman, r., & gertsen, f. (Eds.). (2000). CI changes: 
from suggestion box to the learning organization. Continuous improvement in 
Europe and Australia. Aldershot: Ashgate.

brulin, g., & nilsson, t. (1995). Läran om arbetets ekonomi - om arbete och 
produktivitet i modern produktion. Stockholm: Tiden.

cronholm, c.-m., & dabhilkar, m. (1998). Förbättringsarbete i målstyrda 
grupper - ett examensarbete om utveckling av målstyrda grupper och modern 
verksamhetsstyrning vid Ericsson Radio Systems AB i Gävle. Kandidatuppsats, 
Högskolan i Gävle, Gävle.

dabhilkar, m., & bengtsson, l. (2002). The role of balanced scorecard 
in manufacturing: a tool for strategically aligned work on continuous im-
provements in production teams? In M. J. Epstein & J.-F. Manzoni (Eds.), 
Performance measurement and management control: a compendium of research 
(Vol. 12, pp. 181-208). Oxford: Elsevier Science Ltd.

dabhilkar, m., & niss, c. (2000). Spridning av produktionsteam och för-
ändrade styrformer. I L. Bengtsson & J. Lind & L. A. Samuelsson (Red.), 



74 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 75mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

Styrning av team och processer - teoretiska perspektiv och fallstudier. Stockholm: 
Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

dabhilkar, m., & bengtsson, l. (2003). Balanced scorecards for strategic 
and sustainable continuous improvement capability. Integrated Manufacturing 
Systems, Forthcoming.

egnell, p.-o. (1994). Processledning - en arbetsmodell samt erfarenheter från 
svenska organisationer. Licentiatavhandling, Tekniska Högskolan i Luleå, 
Luleå.

ernst & young management consulting. (1998). Strategier för tillväxt. 
Stockholm.

ewing, p. (1996). Balanced Scorecards in use - experiences from the ABB/EVITA 
project. Stockholm: Stockholm School of Economics.

ewing, p, & lundahl, l. (1996). The Balanced Scorecards at ABB Sweden 
- the EVITA project (6567). Stockholm: Economic Research Institute at 
Stockholm School of Economics.

ewing, p., & samuelson, l. a. (2002). Styrning med balans och fokus. Malmö: 
Liber.

forza, c. (1996). Work organization in lean production and traditional plants 
- What are the differences? International Journal of Operations & Production 
Management, 16(2), 42-62.

forza, c. (2002). Survey research in operations management: a process-based 
perspective. International Journal of Operations & Production Management, 
22(2), 152-194.

giertz, e. (1991). Människor i Scania under 100 år: industri, arbetsliv och 
samhälle i förändring. Stockholm: Norstedts ekonomi.

hart, h. (Red.). (1995). Resa i japansk kaizen. Stockholm: Arbetsmiljöfon-
den.



74 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 75mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

hart, h., berger, a., & lindberg, P. (1996). Ständiga förbättringar - ännu ett 
verktyg eller en del av arbetet i målstyrda grupper? Solna: Arbetslivsinstitutet.

healy, m., & perry, c. (2000). Comprehensive criteria to judge validity and 
reliability of qualitative research within the realism paradigm. Qualitative 
Market Research, 3(3), 118-126.

hill, t. (2000). Manufacturing strategy: text and cases. New York: Pal-
grave.

hopwood, a. g. (1978). Towards an organizational perspective for the 
study of accounting and information systems. Accounting, Organizations 
and Society, 3(1), 3-13.

hörte, s.-å. (1998). Enkät om teknologinivå i produktionen och arbetsorgani-
satoriskt förändringsarbete. Luleå: Luleå Tekniska Universitet.

johansson, c., nilsson, g., nilsson, j., & samuelson, l. a. (1997). 
Ekonomistyrning i svenska börsbolag - En lägesrapport om ekonomistyrningens 
inriktning, utformning och utveckling (6575). Stockholm: Ekonomiska forsk-
ningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

johnson, h. t. (1992). Relevance regained: from top-down control to bottom-
up empowerment. New York: The Free Press.

johnson, h. t., & kaplan, r. s. (1987). Relevance lost: the rise and fall of 
management accounting. Boston: Harvard Business School Press.

jönsson, s., & grönlund, a. (1988). Life with a sub-contractor: new tech-
nology and management accounting. Accounting, Organizations and Society, 
13(5), 512-532.

kald, m., & nilsson, f. (2000). Performance measurement at Nordic com-
panies. European Management Journal, 18(1), 113-127.

kaplan, r. s., & norton, d. p. (1996). The balanced scorecard: translating 
strategy into action. Boston: Harvard Business School Press.



76 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 77mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

kaplan, r. s., & norton, d. p. (2001) . The strategy-focused company: how 
balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: 
Harvard Business School Press.

karlsson, c., & åhlström, p. (1995). Change processes towards lean 
production: the role of the remuneration system. International Journal of 
Operations & Production Management, 15(11), 80-99.

karlsson, c., & åhlström, p. (1996). Assessing changes towards lean 
production. International Journal of Operations & Production Management, 
16(2), 24-41.

kira, m. (2003). From Good Work to Sustainable Development. Doctoral 
thesis, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm.

kock, h. (2002). Lärande i teamorganiserad produktion: en studie av tre indu-
striföretag. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Linköping.

landsbergis, p. a., Cahill, J., & Schnall, P. (1999). The impact of lean pro-
duction and related new systems of work organization on worker health. 
Journal of Occupational Health and Psychology, 4(2), 108-130.

lantz, a. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.

lincoln, y. s., & guba, e. g. (2000). Paradigmatic controversies, contra-
dictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), 
Handbook of Qualitative Research (pp. 163-188). Thousand Oaks: Sage.

lind, j. (2001). Control in world-class manufacturing - a longitudinal case 
study. Management Accounting Research, 12, 41-74.

lindberg, p. (1990). Manufacturing strategy and implementation of advanced 
manufacturing technology. Doctoral thesis, Chalmers University of Techno-
logy, Göteborg.



76 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 77mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

lindberg, p., & berger, a. (1997). Continuous improvement: design, orga-
nization and management. International Journal of Technology Management, 
14(1), 86-101.

lindvall, j. (2002). Verksamhetsstyrning. Lund: Studentlitteratur.

ljungberg, ö. (2000). TPM: Vägen till ständiga förbättringar. Lund: Stu-
dentlitteratur.

lundahl, l., & ewing, p. (1997). ABB’s EVITA puts customer-focused 
control center stage. Measuring Business Excellence, 1(3), 24-29.

majchrzak, a., & wang, q. w. (1996). Breaking the functional mind-set 
in process organizations. Harvard Business Review, 74(5), 92-99.

melan, e. h. (1993). Process management: methods for improving products and 
service. New York: McGraw-Hill.

merriam, s. b. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlit-
teratur.

metall. (1999). Utvärdering av det goda arbetet - lönesystemens utformning 
och klubbarnas syn på lönesättningen. Stockholm: Svenska metallindustriar-
betareförbundet.

metall. (2000). Utvärdering av det goda arbetet - en analys. Stockholm: Svenska 
metallindustriarbetareförbundet.

miles, r. e., & Snow, C. C. (1978). Organizational strategy, structure and 
process. New York: McGraw-Hill.

miles, r. e., & Snow, C. C. (1994). Fit, failure, and the hall of fame: how 
companies succeed or fail. New York: Free Press.

modell, s. (2003). Triangulation between case study and survey methods in ma-
nagement accounting research: an assessment of validity implications. (Working 
paper). Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH).



78 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 79mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

mohrman, s. a., cohen, s. g., & mohrman jr, a. m. (1995). Designing 
team-based organizations. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

nilsson, f., & kald, m. (2002). Recent advances in performance manage-
ment: the Nordic case. European Management Journal, 20(3), 235-245.

nilsson, f., & rapp, b. (1999). Implementing business unit strategies: the 
role of management control systems. Scandinavian Journal of Management, 
15, 65-88.

nilsson, g. (2003). Processorientering och styrning - Regler, mål eller värde-
ringar. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm.

nilsson, t. (2000a). Individuell lönesättning för kollektivanställda - Metallar-
betarna på ABB (Arbetslivsrapport 2000:14). Solna: Arbetslivsinstitutet.

nilsson, t. (2000b). White-collarisation of Swedish blue-collar workers. (Wor-
king Paper). Solna: National Institute of Working Life.

nilsson, t. (Red.). (1999). Ständig förbättring - om utveckling av arbete och 
kvalitet. Solna, Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

norreklit, h. (2000). The balance on the balanced scorecard - a critical 
analysis of some of its assumptions. Management Accounting Research, 11, 
65-88.

nutek. (1996). Mot flexiblare arbetsorganisationer (B 1996:8). Stockholm: 
Närings- och teknikutvecklingsverket.

nutek. (2000). Företag i förändring - lärandestrategier för ökad konkurrenskraft. 
Stockholm: Närings- och teknikutvecklingsverket.

olve, n.-g., roy, j., & wetter, m. (1997). Balanced Scorecard i svensk 
praktik. Malmö: Liber ekonomi.

otley, d. (1980). The contingency theory of management accounting: Achie-
vement and prognosis. Accounting, Organizations and Society, 5(4), 413-428.



78 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 79mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

rapp, c. (2002). Exploring the sustainability of improvement activities. Licentiate 
thesis, Linköping University, Linköping.

rapp, c., & eklund, j. (2002). Sustainable development of improvement 
activities - the long-term operation of a suggestion scheme in a Swedish 
company. Total Quality Management, 13(7), 945-969.

remenyi, d., williams, b., money, a., & swartz, e. (1998). Doing research 
in business and management: an introduction to process and method. London: 
Sage publications.

rentzhog, o. (1996). Core Process Management. Licentiatavhandling, Lin-
köpings universitet, Linköping.

rosengren, k. e., & arvidsson, p. (2002). Sociologisk metodik. Malmö: 
Liber.

rungtusanatham, m. j., choi, t. y., hollingsworth, d. g., wu, z., 
& forza, c. (2003). Survey research in operations management: historical 
analyses. Journal of Operations Management, 21, 475-488.

samuelson, l. a. (2000). Balanserad styrning och teamorganisation. I L. 
Bengtsson & J. Lind & L. A. Samuelson (Red.), Styrning av team och 
processer - teoretiska perspektiv och fallstudier. Stockholm: Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

samuelson, l. a. (Red.). (2001). Controllerhandboken: Industrilitteratur AB.

savolainen, t. i. (1999). Cycles of continuous improvement: Realizing 
competitive advantages through quality. International Journal of Operations 
& Production Management, 19(11), 1203-1222.

schumann, m. (1998). New concepts of production and productivity. Eco-
nomic and Industrial Democracy, 19, 17-32.

schumann, m. (2000). The development of industrial labour - new incon-
sistencies. Economic and Industrial Democracy, 21, 97-106.



80 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 81mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

schumann, m., baethge-kinsky, v., kuhlmann, m., kurz, c., & neu-
mann, U. (1995). New production concepts and the restructuring of work. 
In W. Littek & T. Charles (Eds.), The new division of labour - emerging 
forms of work organization in international perspective (pp. 95-135). Berlin: 
Walter de Gruyter.

simon, r. (1995). Control in the age of empowerment. Harvard Business 
Review (March-April), 80-88.

stewart, p., & garrahan, p. (1995). Employee responses to new management 
techniques in the auto industry. Work, Employment and Society, 9(3), 517-536.

sundblad, y., walldius, å., lind, t., sandblad, b., gulliksen, j., 
löfberg, m., bengtsson, l., ljungström, m., & ilar, t. (2002). ITQ 
- Kvalitetssäkring av IT-stöd för det utvecklande arbetet (TRITA-NA-D0202 
och CID 170). Stockholm: CID, KTH.

taylor, f. w. (1911). The principles of scientific management. New York: 
Harper & Brothers.

the international manufacturing research network. (1996). The 
1996 International Manufacturing Strategy Survey.

westlander, g. (1999). Det kvalitativas relation till det kvantitativa. I J. 
Lindén & G. Westlander & G. Karlsson (Red.), Kvalitativa metoder i ar-
betslivsforskning: 24 forskare visar hur och varför. Stockholm: Rådet för 
arbetslivsforskning.

wilhelmsson, l. (Red.). (2003). Förnyelse på svenska arbetsplatser - balansakter 
och utvecklingsdynamik. Solna: Arbetslivsinstitutet.

womack, j. p., jones, d. t., & roos, d. (1990). The machine that changed 
the world. New York: Rawson Associates.

voss, c., tsikriktsis, n., & frohlich, M. (2002). Case research in operations 
management. International Journal of Operations & Production Management, 
22(2), 195-219.



80 mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion 81mot balanserad styrning i teamorganiserad produktion

yin, r. k. (1994). Case study research - deign and methods. Thousand Oaks: 
SAGE.

zairi, m., & sinclair, d. (1995). Business process re-engineering and 
process management - A survey of current practice and future trends in 
integrated management. Business Process Re-engineering and Management 
Journal, 1(1), 8-30.

åhlström, p., & karlsson, c. (1996). Change processes towards lean 
production - the role of the management accounting system. International 
Journal of Operations & Production Management, 16(11), 42-56.





�����

����������������

��� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

���� �����

��� ������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���� �������
������������������� ������� �������
������������������������� ������� �������
���������������������������������� ������� �������
��������������������������������������������������� ������� �������
������ ������� �������

Bilaga 1 – 
Enkäten



�����

��� ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

� ������������������������������ ��������������������������

���������� �������������������
�������������������������������������� � ���
����������������������������������� � ���
������������������������������������ � ���

�����

��� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������

����
������������������������ ���
�������������������������������� ���
����������������������������������� ���
����������������
��������������������������������������������������

���

�����

����������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

��� ������������������������������������������ ����������������������

��� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

���� ���� �������
��� � � �

������ � � �

������� � � �

������� � � �

�������� � � �



�����

��� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

��������������
����

����������������
����

��������������������
����

��� � � �
���� � � �
����� � � �
����� � � �
�������������� � � �

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� ��������������
����

��������
�������
����

�����������
��������
����

���������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� � �

��������������������������������������� � � �
������������������������������������� � � �
������������������������ � � �
���������������������������� � � �
���������������
��������������������������������������������������������������������������������������� � � �

�����������������������������������������

����������������������� � � �
���������������������������������������������������
����������

� � �

���������������������������� � � �
������������������������������� � � �
���������������������������������������������� � � �

���������������������������� � � �
�������������������������������������� � � �
�������������������������������������������������� � � �
������������������ � � �
�������������������������������������������������������� � � �

������������������������� � � �
����������������������������������������������������������
���������������������������

� � �

������������������������������������������������������
�����������������������

� � �

���������������
���������������������������������������������������������������������������������������

� � �



�����

����������������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��������������
����

��������
������������

�����������
�������������

������������������������������������
���������������������������������

� � �

�����������������������������������
��������������������

� � �

�������������������������������������
���������������������

� � �

������������������������������������
�������������������������

� � �

������������������������������������
����������������������

� � �

���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������
��������������

��������������
����

��������
������������

�����������
�������������

����������������������������������
������������������������������������

� � �

����������������������������������������
��������������������

� � �

�����������������������������������
�����������

� � �

�������������������������������������
����������

� � �

������������������������������������
��������������

� � �

�����������������������������������
�����������������������

� � �

������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������

��������������������� ����������� ������������������



�����

�������������������������������������������������������������
�����������

���� �����

������� �������������������������������������������������
��������������������������

���� �����������������������
�����������������������

�������������������������
����������

���������������������������������������������

��������������
����

��������
������������

�����������
�������������

�� � � �

��� � � �

�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

��������� ���������
������������������������������������������ � �
������������������������������������������� � �
������������������������������������������������� � �

������������������������������������������������ � �
������������������������������������������������� � �
������������������������������������������������������� � �

���������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������

����������
������������������������� �
���������������������� �
��������������������������������������� �
������������������������������������������������� � ������������������

���������



�����

�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

��������������
����

��������
������������

�����������
�������������

������������������� � � �
��������������������� � � �
�����������������������������������
������

� � �

�������������������������������������
������

� � �

�������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

���������������
����

��������
������������

�����������
�������������

��������������� � � �
������ � � �
����������������� � � �
������������� � � �
����������� � � �
��������������������� � � �
���������������������������� � � �
����������������� � � �
�������������������������� � � �
��������� � � �

��������������������������������������������������� � � �

����������������������������������������������������� � � �

����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ ���������������
����

��������
������������

�����������
�������������

�������������������������� � � �
����������������������� � � �
���������������������������������������
�������������������������������

� � �

���������������������� � � �
�����������������������������������������
���������������������������

� � �

�������������������������������������� � � �
�������������������������������� � � �
����������������������������������������������������������� � � �



�����

�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�
���������

����������������
����������������

����������
������������������

���������� ������������
�����

���������� �
������������
���������
����������

������������������

����
� � � � �

�������
� � � � �

����������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������� ���� �������
�������������������� � �
����������������� � �
��������������� � �
�������������� � �
��������������������� � �

����������������������������������������������������� � �
������������������������ � �
��������� � �
�������������������������� � �
������������������� � �

����������������������������������������������������������������� � �

�������������������������������������������������������������������� � �

�������������������������������������������������������������������� � �
��������������������������������������������������� � �



�����

����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������

�
���������

������������������
����������������
������������

�����������������
�������������������

������������

���������� ������������
�����

���������� �
���������������

���������
�����������������
�����������������
�������������������
��������������������

���������
�������������������

�������
�������������������

�����������

����
� � � � �

�������
� � � � �

���������������������������������



�����

����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ����� ����������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

���� �������
������������������������������������������������������� � �
������������������������������������������������ � �
��������������������������������������������������������������������� � �
��������������������������������������������������������������� � �
������������������������������������������������������������������������� � �

�������������������������������������������������������������������� � �
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������

� �

������������������������������������������������������������������������
����������������

� �

���������������������������������������������������������������� � �

������������������������������������������������������������������������������������������������ � �

����������������������������� � �

�������������������������������������������������������������
���������������

�����������������������

���������������������������������



������

������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������� �� ������ ������������ ��������� ���� ������������ ��������
��������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����� ����������� ����� �� ��������� ����� ������������ ������������
��������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ������������ ���������������� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������������� ���������� ����������� ������� ��� ��������� ���
������������������������ ���������� ��������� �������� ���� ��������� ���
������������

������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

���� �������
�� � �
������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

� �

��� � �

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

���� �������
��������������� � �
������������� � �
������������������������ � �

���������������������������������������������������
���������������������

������������������� ��������������������� �������������������������
�� � � �
��� � � �



������

�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������

����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������������������������������������������������������������

�
����������

������������������
������������������

������

���������� ������������
�����

���������� �
��������

������������������
������������������

����
� � � � �

�������
� � � � �

������������������������������������������������

�
�����������������

������������
���������

���������� ������������
�����

���������� �
���������������
������������
������������
��������

�����������

����
� � � � �

�������
� � � � �



������

�������������������������������������������������������������������

�
����������������
��������������
����������
������������
����������

���������� ������������
�����

���������� �
��������

�������������
�������

����
� � � � �

�������
� � � � �

�����������������������������������������

�
���������

��������������
����������������
������������
�������

���������� ������������
�����

���������� �
��������������������
�����������������
���������������������
�����������
���������

����
� � � � �

�������
� � � � �

�����������������������������������������������

�
������������
��������������
��������������

���������� ������������
�����

���������� �
�����������

�����������������
�����������������

����
� � � � �

�������
� � � � �



������

���������������������������

������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������

����������������������

������������������������������������������
������

���������
�����
�����

�������
����������
������

�����
������

������
������

������
������

������
����������

� � � � � � �

����������������������������������������������������������
� � � � � � �

���������������������������

�������������������

����������������������������������������
������

���������
�����
�����

�������
����������
������

�����
������

������
������

������
������

������
����������

� � � � � � �

��������������������������������������������������������
� � � � � � �

������������

���������������������������������
������

���������
�����
�����

�������
����������
������

�����
������

������
������

������
������

������
����������

� � � � � � �

�������������������������������������������������
� � � � � � �



������

�����������������������

��������������������������������������������
������

���������
�����
�����

�������
����������
������

�����
������

������
������

������
������

������
����������

� � � � � � �

������������������������������������������������������������
� � � � � � �

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������
������

���������
�����
�����

�������
����������
������

�����
������

������
������

������
������

������
����������

� � � � � � �

��������������������������������������������������
� � � � � � �

���������������������������������

���������������������������������



Alstom Power
Finnspång

 
Volvo Bussar
Borås 

Balanced Scorecard  
Collaborative, Göteborg 

Kinnarps
Falköping 

Sapa Heat Transfer 
Finnspång

SKF
Göteborg

Datex-Ohmeda
Bromma

26 september, 2000

9 oktober, 2000

9 oktober, 2000

24 oktober, 2000

31 januari, 2001

12 februari, 2001

1 mars, 2001*

6 mars, 2001

27 mars, 2001

11 maj, 2001*

6 juni, 2001

Produktionschef
Verksamhetsutvecklare
Metallklubbens ordförande
NC-operatör
NC-operatör

Platschef
Flow manager, assembly
Operatör
Ordförande metallklubben

Vice President
Principal

Projektledare, balanserat styrkort
Projektledare målstyrda grupper
Falköpingsenheten
Projektledare målstyrda grupper 
Skillingaryd- och Jönköpingsenheten
Vice ordförande skogs- och träfacket
Medarbetare i målstyrd grupp

Ekonomichef
Personalchef
Manager, Inspection & Testing

Produktionschef
Produktionsledare
Produktionsledare
Operatör, skärverk 6712

Kvalitets- och miljöchef

Controller
Produktionsledare
Operatör, kanal 9

Produktionsledare
Kvalitetschef
Produktionsledare
Operatör, kanal 9
Operatör, kanal 9
Operatör, kanal 9

Platschef

Process Development Engineer

Bilaga 2 –
Förteckning över intervjuade personer

*– Telefonintervju



Volvo Karosskomponenter
Olofström 

Centrum för ständiga 
förbättringar, Stockholm

ABB Control 
Västerås

7 juni, 2001

15 augusti, 2001

16 augusti, 2001

10 september, 2001

4 december, 2001*

17 januari, 2002

Senior Advisor, Balanced 
Scorecard ansvarig

Senior Advisor, Balanced 
Scorecard ansvarig
Senior Manager, Quality and Envi-
ronement 
Produktionsledare
Produktionsledare

Senior Manager, Finance & 
Controlling
Produktionsservice, nyckeltals-
uppföljning
Produktionsservice, nyckeltals-
uppföljning

VD och seniorkonsult

f.d. EVITA-resurs

Produktionschef
Operatör
Produktionsledare

*– Telefonintervju



Bilaga 3 –   
Ursprunglig intervjuplan, september 2000

1. Produktionsteam
Vilken nivå är grupperna på? (1-4) (Utgå från enkäten)
Vad har jobbarna i produktionsgrupperna för arbetsuppgifter?
Finns ombudsroller och i så fall vilka?
Vilken typ av samarbete förekommer i teamen och mellan team?
Vad är det som gör att jobbarna behöver samarbeta?

2. Processorientering
På vilket sätt har ni processorienterat er verksamhet? (Utgå från enkäten)

3. Ständiga förbättringar
Hur arbetar ni med ständiga förbättringar?
Hur styr ni arbetet med ständiga förbättringar?
Hur organiserar ni arbetet med ständiga förbättringar?
Hur koordineras förbättringsarbetet?
Hur ser er struktur för ständiga förbättringar ut?
Har ni en förslagslåda?
Vart kommer produktionsgrupperna in i er struktur för ständiga förbätt-
ringar och vad har de för roll?
Har gruppernas ansvar och arbetsuppgifter någon koppling till ert sätt att 
arbeta med ständiga förbättringar?
Kan du ge ett exempel på vad grupperna arbetar med för typ av förbätt-
ringsarbete idag?

4. Lönesystem
Vad har metallarna för lönesystem?
Vad premieras i lönesystemet? Varför?
Hur tycker du att det fungerar?

5. Målstyrning, prestationsmätning och Balanced Scorecard
Hur styrs era grupper?
Är de målstyrda?
Vilka är målen?



Hur sätts de?
Vem följer upp dessa?
Hur ofta sker det?
Hur tycker du att det fungerar?
När började ni införa BSC?
Hur började ni införa BSC?
Varför började ni införa BSC vid den tidpunkten?
Varför använder ni BSC idag?
Hur arbetade ni innan ni införde BSC?
Hur ofta reviderar ni era styrkort?
Vad var er produktionsstrategi när ni startade?
Vad är er produktionsstrategi idag?
På hur många nivåer vid ert företag har ni tagit fram ett styrkort?
Följer styrkortsstrukturen organisationshierarkin?
Tar produktionsgrupperna fram styrkort för sin verksamhet?

6. Prestationer
Hur går det?
Produktivitet, QA, Ledtider, Leveransprecision, Kostnader etc. 
På vilka grunder underbygger du det?

7. Sambandsfrågor
Hur ser sambanden ut mellan teamens arbetetsuppgifter och processori-
entering, målstyrning och tillämning av balanserat styrkort, styrning och 
organisering av förbättringsarbete, lönesystem och prestationer?

Hur samverkar tillämpningen av BSC med produktionsteamens utveck-
lingsnivå, de avseenden företaget är processorienterat på, hur företaget styr 
och organiserar arbetet med ständig förbättring samt vad som premieras i 
produktionsteamens lönesystem?

Stämmer vårt påstående om att utvecklingen mot teambaserade produk-
tionsorganisationer kräver en bred, långsam och parallell förändringsansats 
av såväl arbetsorganisation som andra styrmedel?

8. Framtida utmaningar för er enhet?




