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Förord 
 

Uddeholm Tooling AB är ett företag som lägger ned ett stort arbete på att 

utveckla en modern verksamhetsstyrning. Därför har det varit stimulerande, 

intressant och lärorikt att få genomföra vår undersökning där. Genom arbetet 

har vi fått en fördjupad förståelse för verksamhetsstyrning.  

 

Vi skulle vilja tacka Ellen Scott som har varit vår kontaktperson på Uddeholm 

Tooling AB. Vi vill också tacka de chefer som ställde upp och avsatte sin tid så 

att vi kunde genomföra våra intervjuer. 

 

Slutligen är vi tacksamma för det stöd vår handledare Margareta Bjurklo gett 

oss under arbetets gång.  

 

 

 

Karlstad i januari 2009 

 

 

 

Birgitta Bråned Hartung    Johan Karlsson 
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Sammanfattning 
 
Vid Uddeholm Tooling AB, som är beläget i Hagfors, pågår flera strategiska 

processer som stöd i utvecklingsarbetet mot en modern verksamhetsstyrning. 

Den här uppsatsen har genomförts mot bakgrund av uppgifter i en tidigare 

studie vid Uddeholm Tooling AB, vilken visade att många samtidigt pågående 

processer kan försvåra lärandet och förståelsen för dessa i organisationen. Den 

framhöll även mellanchefernas betydelse vid förändringsarbete.  

 

På plats i Hagfors genomförde vi en kvalitativ undersökning under två dagar. 

Tio chefer intervjuades två och två, där syftet var att undersöka vilken 

uppfattning cheferna har om sambandet mellan de strategiska processerna. Vi 

ville även upptäcka faktorer som påverkar chefernas möjlighet att bidra till 

medarbetarnas förståelse. 

 

De strategiska processerna på Uddeholm Tooling AB är utvecklingsdagar, 

affärsplan, balanserat styrkort, UPS samt medarbetarundersökning. Det 

framkom att cheferna anser att alla processer är hjälpmedel att nå företagets 

övergripande mål. De flesta cheferna lägger stor vikt vid det tekniska arbetet i 

processerna, exempelvis i balanserat styrkort, men de har också kunskap om att 

medarbetarnas förståelse och engagemang är viktigt i arbetet att nå målen. 

Genom utvecklingsarbetet pågår ett lärande inom företaget. Ett långsiktigt 

arbete innebär därför bättre förutsättning att cheferna på sikt lyckas omsätta 

sina kunskaper i det dagliga arbetet och skapa en förståelse hos medarbetarna.  

 

Vi har noterat olika faktorer som påverkar chefernas möjlighet att bidra till 

medarbetarnas förståelse. Mötesplatser är viktiga för att kommunikationen, 

dialogen och informationen ska fungera. Arbetet skall ske långsiktigt och tid 

måste finnas så att det inte prioriteras bort. Det behövs ett engagemang hos 

ledning och chefer, liksom att möjlighet till återkoppling och stöd finns. För att 

kunna bidra till de anställdas förståelse är det helt avgörande att cheferna själva 

kommer till insikt om sin egen förståelse. 
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1. Inledning  

 

1.1 Problembakgrund 

För de flesta företag ser inte marknaden ut på samma sätt idag som tidigare. 

Den har blivit alltmer global och konkurrensen har ökat. Kvalitet, flexibilitet 

och hög kompetens har blivit alltmer betydelsefulla faktorer på grund av ökad 

konkurrens från företag i länder med låga produktionskostnader. Att fysiska 

produkter erbjuds tillsammans med service och kundanpassade tjänster har 

blivit allt vanligare, även inom verkstadsindustrin (Echeverri & Edvardsson 

2002). Som följd härav genomför många företag förändringar när det gäller 

verksamhetsstyrning. Flera styrmodeller har vuxit fram för att stödja en mer 

effektiv, marknadsanpassad verksamhet med produkter och tjänster av hög 

kvalitet. I en modern verksamhetsstyrning måste lärandet i organisationerna 

främjas (Otley 1999) så att medarbetarna får förståelse både för verksamheten 

och hur de egna arbetsuppgifterna påverkar denna. Att bidra till 

lärandeprocessen är en viktig uppgift för cheferna (Sandberg & Targama 1998). 

Enligt Johansson och Skoog (2007) skall verksamhetsstyrningen stimulera till 

handling och förbättring och den måste ta hänsyn till fler aspekter än den 

traditionella ekonomistyrningen. Då organisationer är komplexa och dessutom 

verkar i ett komplext samhälle måste varje företag anpassa sin 

verksamhetsstyrning till sin unika situation, vilket kan innebära att flera 

stödsystem och processer används (Johansson & Skoog 2007). 

 

Många företag är medvetna om de nya krav som ställs. Ett av dem som under 

flera år aktivt har arbetat med utvecklingsfrågor för att kunna möta framtidens 

krav på organisationer är Uddeholm Tooling AB i Hagfors (nedan benämnt 

Uddeholm). Inom Uddeholm pågår flera strategiska processer1 som stöd i 

utvecklingsarbetet mot en modern verksamhetsstyrning.  

 

Vår studie genomförs mot bakgrund av de uppgifter som framkommer i 

Gustavssons och Lundmarks (2008) uppsats ”Vikten av förståelse för det 

balanserade styrkortet”. I uppsatsen beskriver Gustavsson och Lundmark 

(2008) att det i Uddeholm finns ett behov av att föra samman alla pågående 

strategiska processer inom organisationen och presentera dessa så att 

                                              
1 Strategiska processer är en intern benämning vid Uddeholm för de arbetsprocesser som pågår i stödsystem eller 
med hjälp av dokument och verktyg i syfte att uppnå övergripande gemensamma strategiska mål. 
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medarbetarna tydligt kan se allt som sker i verksamheten och hur olika faktorer 

påverkar varandra. De framhåller också mellanchefernas2 betydelse i detta 

arbete och anser att många samtidiga förändringar och förbättringar kan 

försvåra lärandet och förståelsen i organisationen.  

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Många samtidiga förändringar och förbättringar kan försvåra lärandet och 

förståelsen hos medarbetare i en organisation. Att bidra till lärandeprocessen är 

en viktig uppgift för cheferna. 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva: 

• Hur cheferna vid Uddeholm uppfattar sambandet mellan de pågående 

strategiska processerna 

• Vad som påverkar chefernas möjlighet att bidra till medarbetarnas 

förståelse av processerna 

 

1.3 Disposition 

Enligt Sandberg och Targama (1998) är organisationer stora system där ett antal 

faktorer påverkar varandra i ett komplicerat mönster. De uppfattningar och 

upplevelser hos olika personer som vi skall tolka är en del av ett sådant 

komplicerat mönster, vilket gör det svårt att på ett strukturerat sätt redovisa 

dem i enlighet med respektive teoriavsnitt. Ovanstående ligger till grund för hur 

vi valt att disponera denna uppsats. De teorier som redovisas i kapitel 3 syftar 

främst till att ge en allmän förståelse för problemet som studeras och skall ses 

som betydelsefulla bakomliggande teorier, även om analysen också knyter an till 

teoriavsnittet. Den information som ges om de olika processerna i kapitel 4 

syftar till att skapa förståelse för det utvecklingsarbete som sker specifikt vid 

Uddeholm. Redovisningen i empiri- och analysavsnittet följer syftets två 

huvuddelar och den kategorisering vi gjort av insamlad data från intervjuerna. 

 
 

 

 

 

Figur 1. Disposition 

                                              
2 Vi tolkar att med mellanchefer menas avdelningschefer och enhetsledare. 
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2. Metod 

 

2.1 Ansats  

Arbetet startade med att vi översiktligt läste teorier och tidigare genomförda 

undersökningar vid Uddeholm. Efterhand och parallellt med insamlandet av 

empiri och analys har vi sedan fördjupat oss i och kompletterat med ytterligare 

teorier. Vi har alltså under arbetets gång rört oss fram och tillbaka mellan 

empiri och teori.  

 

2.2 Kvalitativ metod 

I en kvalitativ metod vill man enligt Jacobsen (2002) få fram hur människor 

tolkar verkligheten genom att observera eller intervjua. Informationen lämnas i 

form av ord. Alternativet till denna metod är en kvantitativ metod som enligt 

Jacobsen (2002) utgår från att verkligheten kan mätas och man får information i 

form av siffror. Undersökningen sker då t.ex. i form av enkäter. Wallén (1996) 

menar att kvalitativa undersökningar behövs för sådant som är subjektivt och 

som inte kan mätas direkt utan som uttrycks i ord och handlingar. 

Problemställningen är explorativ (Jacobsen 2002), då vi vill komma till klarhet 

och få mer kunskap om hur det förhåller sig - d.v.s. få en förståelse för hur 

ledning och mellanchefer förstår och tolkar de olika processerna samt 

sambandet mellan dessa och det övergripande målet. Vi har på grundval av 

ovanstående valt att göra en kvalitativ undersökning där vi kan gå mer på djupet 

och få fram nyanserade data. 

 

2.3 Datainsamling 

Primärdata är sådana data som samlas in för första gången och insamlingen sker 

helt anpassat till den aktuella undersökningen direkt från den primära 

informationskällan (Jacobsen 2002). Vi har i vår undersökning använt oss av 

intervjuer för att samla in primärdata. Sekundärdata är baserade på upplysningar 

som tidigare är insamlade av andra och i annat syfte (Jacobsen 2002). I vår 

undersökning utgör tidigare uppsatser som är skrivna om närliggande 
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frågeställningar vid Uddeholm sekundärdata, liksom informationsmaterial om 

Uddeholm i form av broschyrer och deras hemsida. 

 

2.4 Intervjuer - urval 

Enligt Jacobsen (2002) är det problemställningen som styr urvalet av 

respondenter. Studien ska undersöka chefernas förståelse av de olika pågående 

strategiska processerna. Inom Uddeholm arbetar ca 10 avdelningschefer3 och ca 

50 enhetsledare4. Ytterligare nio personer sitter i företagsledningen, varav några 

även fungerar som avdelningschefer. För att så långt som möjligt skapa en 

bredd och variation i urvalet av chefer bestämde vi oss för att intervjua två 

chefer som tillhör företagsledningen, fyra avdelningschefer och fyra 

enhetsledare. Vi ville även få så stor bredd som möjligt avseende olika 

avdelningar och att avdelningar från både produktionen och administrationen 

skulle vara representerade. Utifrån kriterierna om stor bredd och spridning 

inom organisationen och på olika chefsnivåer hjälpte personalutvecklaren vid 

Uddeholm till att utse respondenter. De tilltänkta respondenterna kontaktades 

och intervjutider bokades. För att hinna träffa flera respondenter valde vi att 

intervjua dem två och två. (Att genomgöra intervjuerna i par gav också andra 

möjligheter – se nedan angående öppenhet och samtal i avsnitt 2.5.) Vid varje 

enskilt intervjutillfälle deltog antingen två ledningsrepresentanter, två 

avdelningschefer eller två enhetsledare – alltså samma befattningstyp vid 

respektive tillfälle. 

 

2.5 Intervjuer – genomförande och bearbetning 

I en kvalitativ metod är öppenhet ett nyckelord enligt Jacobsen (2002). 

Öppenheten var något vi tog fasta på i våra intervjuer för att försöka fånga den 

enskilde individens upplevelse och tolkning av de pågående processerna. En 

helt öppen intervju förs som ett samtal, en dialog, och kan sägas vara den 

kvalitativa metodens ideal, då en sådan är helt flexibel och det beror på de 

människor som intervjuas vilken information man får (Jacobsen 2002).  En 

nackdel med helt öppna intervjuer är att dessa riskerar att bli alltför komplexa 

och resurskrävande att analysera. Vi valde därför att till viss del strukturera 

intervjuerna genom att bestämma vissa områden som vi ville fokusera på. 

Jacobsen (2002) föreslår att en intervjuhandledning tas fram som ett stöd under 

                                              
3 Avdelningschefer har en eller flera underställda enhetsledare. 
4 Enhetsledare är första  linjens chefer. 
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intervjun i det fall respondenterna inte av sig själva kommer in på de ämnen 

som undersökaren vill ha belysta. Den intervjuhandledning som vi använde 

under intervjuerna återfinns som bilaga 1. 

 

Alla intervjuer spelades in för att all information som lämnades skulle komma 

med samt för att vi skulle kunna vara koncentrerade på respondenten och 

genomföra ett avslappnat samtal. Både kassettband och mobiltelefon användes 

för att minska risken för eventuella tekniska problem. Båda deltog vid samtliga 

intervjuer.  

 

Tre intervjuer genomfördes måndagen den 1 december 2008 och två intervjuer 

dagen efter. Varje intervju, som varade i ca en timme, inleddes med att vi 

presenterade oss och informerade om syftet med intervjun och hur insamlad 

data ska användas. Enligt Jakobsen (2002) bör intervjun även vara öppen i detta 

hänseende.  

 

Vår intention var att intervjuerna skulle ha formen av ett samtal mer än en 

intervju. Att respondenterna deltog två och två innebar att samtalen inte bara 

fördes med oss, utan även mellan respondenterna. En undersökare måste vara 

medveten om hur kontexten, dvs den miljö som intervjun sker i, kommer att 

påverka intervjun (Jacobsen 2002).  Intervjuerna ägde rum antingen i någon av 

respondenternas arbetsrum eller i ett konferensrum i anslutning till 

arbetsplatsen. Upplägget på intervjuerna och att de genomfördes i en för 

respondenten bekant miljö anser vi bidrog till att intervjuerna övervägande 

kändes naturliga och spontana. Vid ett par tillfällen kom medarbetare och sökte 

sina chefer. Detta störde inte samtalet, utan bidrog till att en naturlig stämning 

skapades. 

 

Direkt efter intervjuerna jämförde vi våra intryck och en respektive två dagar 

efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom inspelningarna. Insamlad och 

för undersökningen relevant data skrevs ned och sorterades i olika kategorier. 

Enligt Jacobsen (2002) skall man, för att få överblick, skapa kategorier utifrån 

de fenomen som data tar upp och belyser och härigenom hitta likheter och 

olikheter mellan de olika enheterna. De huvudkategorier vi använde var 

sambandet mellan processerna och faktorer som påverkar arbetet för förståelse. Den senare 

delades in i underkategorierna cheferna, stöd och svårigheter. 
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2.6 Trovärdighetsdiskussion 

Enligt Jacobsen (2002) skall både validiteten och reliabiliteten var uppfylld i en 

undersökning. Med validitet avses att undersökningen uppfyller kraven på 

giltighet och relevans. Med reliabilitet menas att undersökningen är tillförlitlig 

och trovärdig, d.v.s. att undersökningen går att lita på (Jacobsen 2002). 

 

En nackdel med kvalitativ metod är att det kan bli svårt att dra generella 

slutsatser, d.v.s. att den externa giltigheten blir låg (Jacobsen 2002). Vi anser inte 

heller att resultatet av denna undersökning kan överföras till företag i allmänhet. 

Vi har genomfört intervjuer präglade av öppenhet där de som intervjuades i hög 

grad bestämde vilken information vi fick in. Respondenterna har alltså inte 

påtvingats fasta frågor med givna svarskategorier. Sådana kvalitativa 

undersökningar har enligt Jacobsen (2002) en hög intern giltighet.  

 

Vid de tillfällen under intervjuerna när samtalet avstannade, använde vi vår 

intervjuhandledning (bilaga 1) så att de områden vi ville få belysta kom att tas 

upp. När vi ville veta mera om ett ämne ställdes följdfrågor. Eftersom vi inte 

har någon tidigare erfarenhet av intervjusituationer, finns det förstås en risk att 

vi som undersökare i viss mån kom att påverka i vilken omfattning olika ämnen 

togs upp under intervjuerna. Vi var dock medvetna om denna risk och 

ansträngde oss därför att i första hand lyssna och inte avbryta eller ställa 

ledande frågor. 

 

Jacobsen (2002) menar att det kan vara svårt att under en enda intervju med en 

respondent hinna etablera ett sådant förtroende att man uppnår en öppen 

informationsutveckling och är tveksam till om det är möjligt för den som 

undersöker att förstå hur en individ uppfattar och tolkar verkligheten under så 

kort tid. I ett tidigt skede av arbetet läste vi tidigare uppsatser som skrivits om 

utvecklingsarbetet vid Uddeholm och fick därigenom en viss förförståelse om 

både utvecklingsarbetet och om de pågående processerna. Vi fick i början av 

arbetet också muntlig information om processerna av personalutvecklaren vid 

Uddeholm i syfte att sätta oss in i ämnet. Thurén (2007) anser att arbetet med 

att undersöka och tolka handlingar och resultatet av dessa kan innebära mycket 

osäkerhet, då situationen påverkas av vilka värderingar och vilken förförståelse 

författarna har. Därför har vi under arbetets gång diskuterat problematiken 

sinsemellan för att så långt som möjligt kunna genomföra undersökningen med 

öppna sinnen.  
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3. Teori 

 

De teorier som redovisas i detta kapitel utgör en bakomliggande ram med 

betydelse för det problem som studeras och syftar främst till att hjälpa oss och 

läsaren att få en allmän förståelse för problemet. I en verksamhetsstyrning som 

bygger på ständiga förbättringar, flexibilitet och medarbetarnas delaktighet 

spelar förståelse, lärande och kompetens stor roll. Chefernas förståelse är viktig 

för att styrningen skall fungera och för att de skall kunna påverka 

medarbetarnas förståelse.  

 

Ord som kunskap, lärande och kompetens kan vara svåra att beskriva och kan 

tolkas på olika sätt. Därför börjar vi med hur några olika forskare och författare 

definierar dem, liksom hur vi använt oss av dem i vårt arbete. 

 

3.1 Definitioner 

Kunskap utgör kärnan i begreppet kompetens (Bjurklo & Kardemark 2003). 

 

Kompetens är en persons kunskap i alla former samt personlighetsmässiga 

förmågor som innebär att man har förmåga att klara en uppgift. Begreppet är 

alltså vidare än kunskap eftersom det även avser erfarenheter och personlig 

förmåga och viljan att tillämpa kunskaperna. (Bjurklo & Kardemark 2005). 

Kompetens i sitt arbete avser hur en person förstår sina arbetsuppgifter och det 

sammanhang i vilket det utförs (Sandberg & Targama 1998). 

 

Lärande anser vi ha samma innebörd som kunskapsbildande, 

kompetensskapande och att utveckla kunskaper.  

 

Knowledge betyder kunskap(-er) i alla betydelser; kännedom, erfarenhet, 

sakkunskap m.m. (Kärre et al. 1978). Vi har översatt ordet med kunskap 

respektive kompetens beroende på sammanhanget. 

 

Dessa definitioner ligger till grund för hur vi tolkat och använt begreppen i vårt 

arbete. 
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3.2 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning som bygger på information och kontroll är enligt 

Johansson och Skoog (2007) inte längre tillräckligt och menar att den därför 

måste inriktas mer på förståelse, lärande och kommunikation. Ickemateriella 

resurser, såsom kundrelationer, kreativitet och psykosociala frågor, måste 

beaktas enligt Johansson och Skoog (2007) och de lyfter fram vikten av att styra 

”utifrån och in” med kunden i centrum.  

 

Enligt Pruzan (1998) påverkas ett företag av dess intressenters olika värderingar 

och skall därför i sin verksamhetsstyrning ta hänsyn till detta. Förutom 

aktieägarnas mål om avkastning tar Pruzan (1998) bl.a. upp exempel om att 

anställda söker ansvar och personlig utveckling samt att kunder vill ha relationer 

som baseras på kvalitet i service och produkter. Leverantörer söker trygga 

affärsrelationer. 

 

3.3 Förändringsarbete 

Sandbergs och Targamas (1998) syn på organisationer är att dessa är som ett 

stort system där ett antal faktorer påverkar varandra i ett komplicerat mönster, i 

vilket individens tolkningar och förståelse styr handlingarna.  Förändringar sker 

inte endast på initiativ av ledningen, utan det är de dagliga besluten som fattas 

och utförs av alla individer som resulterar i att organisationen befinner sig i en 

ständig förändring. 

 

Det finns planerade och framväxande förändringar. Att genomföra ett 

förändringsarbete i en rationalistisk anda innebär, enligt Sveningsson och 

Sörgärde (2007) att man planerar förändringsarbetet då man anser sig kunna 

kontrollera händelseförloppet och resultatet av förändringen antas vara 

förutsägbart. Dessa författare menar att man i stället skall se förändringarna 

som framväxande processer där medarbetare känner sig manade och 

engagerade att ta initiativ och agera. För detta behövs motiverade och kunniga 

medarbetare som har förtroende att agera utifrån det som de uppfattar som 

organisationens behov. 

 

Beer och Eisenstat (1996, refererad i Sveningsson & Sörgärde 2007) beskriver 

organisationer som komplexa system, vilka är sammansatta av ett antal 

delsystem som är beroende av varandra. De talar om mjuka delsystem 

(människor, ledarskap och värderingar) och om hårda delsystem (teknologi, 
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strategi och struktur). I en förändringsprocess är det viktigt att samordna både 

de mjuka och hårda delsystemen. Enligt Sveningsson och Sörgärde (2007) så får 

förändring i något delsystem alltid konsekvenser för de andra, varför man måste 

beakta alla delsystem i ett förändringsarbete. Detta kräver en helhetssyn, 

långsiktighet och uthållighet. Det balanserade styrkortet som beskrivs nedan 

anser vi är ett exempel på ett hårt delsystem, medan medarbetarna/cheferna 

och deras lärande och förståelse av det är exempel på ett mjukt delsystem. 

 

3.4 Förändrade ledningsprinciper för strategisk utveckling 

Traditionell företagsledning innebär, enligt Sandberg och Targama (1998), en 

hierarkisk uppbyggnad av auktoritet och ansvar, där företagsledningen planerar 

vilket arbete som ska utföras och på vilket sätt. De beskriver vidare att sådana 

rationalistiska ledningsprinciper har ifrågasatts, då de inte kan leda 

medarbetarnas handlingar på ett effektivt sätt. Många av de strategiska modeller 

som tillämpas i företag är, enligt Bengtsson och Sveningsson (2007), tekniskt 

orienterade och bygger på att företagsledningen skall styra verksamheterna 

utifrån övergripande idéer om marknader och positioner. Det har dock visat sig, 

menar Bengtsson och Sveningsson (2007), att sådana normativa modeller är 

otillräckliga på en snabbt föränderlig marknad. Vid ett mer deskriptivt sätt att se 

på strategisk utveckling, lägger man enligt dessa författare istället tyngdpunkten 

på processerna. Strategi kommer i en sådan modell att handla om att fästa 

uppmärksamheten på och att förstå betydelsen av t.ex ledarskap och 

kompetens. Enligt Bengtsson och Sveningsson (2007) är strategisk utveckling 

ett resultat av en kombination av planering i analytiska modeller och förmåga 

till anpassning och lärande. De två strategiska perspektiven utesluter alltså inte 

varandra. 

 

Ett ledarskap som bygger på större individuell frihet där också den operativa 

personalen förväntas ta initiativ till utveckling och effektivitetsförbättringar 

förutsätter, enligt Sandberg och Targama (1998), en kontinuerlig 

kompetensutveckling. För att lärandet ska ske måste först medarbetarna få 

förståelse för sina arbetsuppgifter.  

 

3.5 Kompetens och lärande i organisationer 

Det finns individuell och kollektiv kompetens. I vilken utsträckning en 

organisation uppnår effektivitet och framgång avgörs av den kollektiva 
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kompetensen, vilken utvecklas när organisationen kollektivt börjar förstå sitt 

arbete på ett kvalitativt annorlunda sätt (Sandberg & Targama 1998). Nonaka 

och Takeuchi (1995) beskriver ytterligare två dimensioner av kompetens. Den 

tysta som är personlig och svår att kommunicera samt den explicita som är 

formell och systematisk och därför lätt att kommunicera och kan vara tillgänglig 

i dokument och IT-system m.m. De har beskrivit hur kompetensen skapas i 

fyra steg och i en ständigt pågående process och hävdar att det centrala i 

kompetensskapandet är att individuell kompetens görs tillgänglig till andra, att 

tyst och explicit kompetens möts. 

 

De fyra stegen i Nonaka och Takeuchis (1995) modell för kompetensskapande 

är socialisering, externalisering, sammansättning och internalisering.  Bjurklo 

och Kardemark (2005) beskriver stegen i modellen enligt nedan: 

 

 
 
Figur 2. Processer för kompetensskapande. Källa: Nonaka och Takeuchi (1995), figur ur  Bjurklo och Kardemark 

(2003), s.77. 

 

Vid socialisering överförs tyst kompetens mellan personer, t.ex. när man delar 

erfarenheter och mentala modeller. Detta sker ofta genom samtal och 

berättelser. 

Vid externalisering görs tyst kompetens explicit t.ex genom att personer 

dokumenterar sin kompetens så att den på så vis kan delas med andra. 

Vid sammansättning tillför man explicit kunskap till den explicita kunskap man 

redan har. Ett exempel kan vara när finansiell och ickefinansiell information 

samlas in från olika delar av organisationen för att sammanställas i exempelvis 

ett balanserat styrkort som sedan kan användas som underlag för reflektion. 
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Vid internalisering omvandlas explicit kunskap till tyst kompetens. Genom att 

använda och omforma sin kompetens sker internalisering och det skapas 

operationell kompetens, d.v.s att ju mer man använder exempelvis en manual, 

ju mindre kommer den att behövas. 

 

Bjurklo och Kardemark (2003) menar att kompetensskapande bygger på dialog, 

reflektion och förståelse. De framför också möjligheten att använda bilder som 

underlag i dialogen för att underlätta förståelsen. I uppbyggandet av en lärande 

organisation är det viktigt att uppmuntra till dialog som underlättar att tyst 

kompetens blir explicit och att man sprider den explicita kunskapen mellan 

avdelningar och funktioner för att öka förståelsen av verksamheten i olika 

perspektiv (Nonaka & Takeuchi 1995). 

 

Förståelse och kollektiv kompetens är en förutsättning för ett framväxande 

förändringsarbete. 

 

3.6 Lärande genom balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet är den mest uppmärksammade styrmodellen både i 

Sverige och internationellt (Johansson & Skoog 2007) och initierades av Kaplan 

och Norton (1992). Styrkortet har ambitionen att omfatta hela verksamheten 

som sorteras in i olika perspektiv. Den ursprungliga modellen angav tre 

perspektiv som skulle utgöra ett komplement till det finansiella perspektivet – 

kunder, utveckling och lärande samt interna processer. I de skandinaviska 

företagen är det vanligt med ytterligare ett perspektiv – medarbetarperspektivet 

(Johansson & Skoog 2007). Kaplan och Norton (1992, 1996) menar att 

ledningen genom styrkortet får hjälp att se verksamheten som en helhet och hur 

utveckling och aktiviteter inom ett perspektiv påverkar de andra. Bjurklo och 

Kardemark (2003) förklarar sambandet på så sätt att lärande och utveckling 

ökar medarbetarnas kompetens, vilket stärker de interna processerna som i sin 

tur leder till bättre kundrelation och slutligen innebär ett bättre finansiellt 

resultat. Enligt Kaplan och Norton (1992) översätter också det balanserade 

styrkortet företagets strategi till operativa och mätbara mål samt identifierar 

kritiska framgångsfaktorer.  

 

Det balanserade styrkortet används numera i allt större utsträckning som ett 

strategiskt ledningssystem för att implementera strategin i verksamheten. 

Kaplan och Norton (1996) beskriver fyra ledningsprocesser som ett stöd för 
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strategiskt lärande. Dessa processer beskrivs i modellen nedan. En gemensam 

vision definieras och kommuniceras samt koppas till verksamhet och mål. Med 

hjälp av styrkortet kan man lära om orsak och verkan inom och mellan 

perspektiven. Vid möten kan strategin och hur den operationaliseras följas upp 

och utvärderas, vilket Kaplan och Norton (1996) anser är nödvändigt vid 

strategiskt lärande. Att den gemensamma förståelsen är viktig för att en 

organisationens utveckling lyfts fram av flera författare och forskare (Kaplan & 

Norton 1996; Sandberg & Targama 1998). 

 

De fyra ledningsprocesserna beskrivs i nedanstående bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Processer för strategiskt lärande. Figur ur Kaplan och Norton (1996), s. 77. 

 

 

Flera kriterier måste enligt Otley (1999) vara uppfyllda för att 

verksamhetsstyrning skall fungera. Han menar att en styrmodell bl.a. skall 

beakta vilka framgångfaktorerna är och hur de mäts, liksom vilka strategier och 

planer som finns samt vilka processer och aktiviteter som behövs för att 

implementera dessa. Ett balanserat styrkort tar hand om samtliga dessa faktorer 

och det är enligt Otley (1999) styrkortets största fördel. Men han menar att den 

viktigaste frågorna att beakta ändå är hur man lyckas föra ut strategin i 

verksamheten och hur denna tas om hand. Liksom vilket informationsflöde 

som behövs för att man ska lära sig av sina erfarenheter och skapa ett beteende 

som främjar de strategiska målen. Enligt Otley (1999) riktar det balanserade 
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styrkortet uppmärksamheten mot målen och tekniken för att nå dit, men han 

menar att för lite handlar om stödet för hur de ska implementeras i 

verksamheten. Otley (1999) är kritisk till att för lite instruktioner ges om hur 

orsak och verkan hänger ihop och att behovet av återkoppling ges för liten 

uppmärksamhet. Sådan guidning behövs för att säkerställa att återkoppling och 

därmed lärande kommer till stånd. För att uppnå en god styrmodell menar 

Otley (1999) att företag kan kombinera flera verktyg för styrning. Ett 

komplement till det hårda delsystemet balanserat styrkort skulle därför, enligt 

vår mening, kunna vara ett mjukt delsystem som uppmuntrar till dialog och 

lärande. 

 

Sandberg och Targama (1998) anser att bara för att strategin finns, så innebär 

det inte att människor börjar arbeta i enlighet med den. Det som betyder något 

är inte hur strategierna formuleras och presenteras. Det som räknas är hur 

människorna i organisationen uppfattar och förstår dem. Det är respektive 

individs förståelse för strategin som påverkar handlandet. Cheferna har en 

viktig roll i detta arbete. 

 

3.7 Chefernas roll 

I organisationer som vill att medarbetarna skall söka egna lösningar och ta egna 

initiativ i sitt arbete är det inte längre chefernas uppgift att utforma, planera och 

verkställa. Cheferna måste istället bedriva ett konsultativt ledarskap och styra 

genom förståelse och dialog (Sandberg & Targama 1998). De menar vidare att 

chefens uppgift blir att få medarbetarna att åstadkomma de förändringar som 

behövs för att strategierna skall implementeras i verksamheten. Cheferna måste 

därför bidra till lärandeprocessen. För att en chef ska kunna påverka och 

utveckla medarbetarnas förståelse måste han eller hon först bli medveten om 

sin egen förståelse.  

 

Sveningsson och Sörgärde (2007) menar att ledarskapet är centralt när det gäller 

att åstadkomma förändring och enligt Nonaka och Takeuchi (1995) har särskilt 

mellancheferna en viktig roll i detta förändringsarbete. Dessa chefer befinner 

sig i en mellansektion där både vertikal och horisontell information passerar 

och de blir därför länken mellan vad som ska bli, visionen, och vad som är, den 

nuvarande operativa verksamheten. 
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4. Uddeholm Tooling AB 

 
Teorierna i föregående kapitel syftade till att ge en allmän bakgrund till det 

problem som studeras. Informationen i detta kapitel syftar till att skapa 

förståelse för det utvecklingsarbete som sker specifikt vid Uddeholm. Vi 

presenterar företaget och beskriver de olika processer som pågår där i syfte att 

nå de strategiska målen. När inte annat särskilt anges, bygger informationen i 

detta kapitel på material och uppgifter som lämnats vid möten med Ellen 

Scott5.  

 

För att få ytterligare förståelse av det problem som redogörs för i denna studie, 

rekommenderar vi tidigare uppsatser och rapporter om Uddeholms 

utvecklingsarbete och strategiska processer.  

 

4.1 Tidigare studier 

Flera studier av Uddeholms utvecklingsarbete och processer har gjorts som 

resulterat i både C- och D-uppsatser vid Karlstads universitet, bl.a. Gustavsson 

och Lundmark (2008), Lindström och Evegren (2007) samt Fahlström och 

Jangehammar (2008). Kompetensskapande vid Uddeholm har också studerats 

och redovisas i forskningsrapporten ”Redovisningens roll i samband med 

kompetensskapande” (Bjurklo & Kardemark 2005). 

 

4.2 Företagspresentation 

Uddeholm Tooling AB är en världsledande tillverkare av verktygstål. 

Huvudkontoret ligger i Hagfors där tillverkning, forskning och utveckling 

bedrivs. Uddeholms historia går långt tillbaka i tiden. Redan 1668 startade 

Johan Karlström en hammarsmedja och ett stålverk i Stjärnfors, Uddeholm 

(Uddeholm 2005). I regionen växte flera smedjor och gjuterier fram. Dessa 

förenades så småningom under namnet Uddeholm. År 1878 hade man byggt 

färdigt stålverket i Hagfors, på samma plats som verksamheten än idag bedrivs 

(Uddeholm 2008a). Uddeholm Tooling AB tillhör, tillsammans med hela 

Böhler-Uddeholm AG, sedan halvårsskiftet 2007 den österrikiska stålkoncernen 

voestalpine AG med säte i Linz. voestalpine AG är sedan oktober 1995 

                                              
5 Ellen Scott, personalutvecklare vid Uddeholm, möten 2008-10-10 och 2008-11-26 
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börsnoterat på börsen i Wien. Uddeholm Tooling AB har mer än 100.000 

kunder i fler än 100 länder (Uddeholm 2005). Försäljningen sker genom ett 

stort nätverk av egna säljbolag och agenter över hela världen. I Asien och 

Sydamerika sker marknadsföring och försäljning under varumärket ASSAB 

(Uddeholm 2007a). Uddeholm Tooling AB i Hagfors har nästan 900 anställda 

(Uddeholm 2008b). 

 

4.3 Utvecklingsarbete genom strategiska processer  

För att Uddeholm ska kunna behålla sin ledande position på världsmarknaden 

är det viktigt att företaget lyckas ha en effektiv, marknadsanpassad verksamhet 

med produkter och tjänster av hög kvalitet. Det har därför sedan år 2003 pågått 

ett internt utvecklingsarbete inom företaget. Genom detta arbete vill ledningen 

att alla anställda får kunskap om och förståelse för de övergripande målen, samt 

även om det sammanhang inom vilket företaget och de anställda verkar. Man 

vill också skapa en förståelse för att alla anställdas delaktighet och engagemang 

för förbättringar och utveckling har betydelse för och bidrar till en fortsatt 

positiv utveckling för Uddeholm. Arbetet sker i följande samtidigt pågående 

strategiska processer som successivt förts in i organisationen. Strategiska 

processer är en intern benämning vid Uddeholm för de arbetsprocesser som 

pågår i stödsystem eller med hjälp av dokument och verktyg i syfte att uppnå 

övergripande gemensamma strategiska mål.  

 

4.3.1 Affärsplanen 

Nuvarande affärsplan gäller 2008-2012 och är en affärsplan för varumärket 

Uddeholm. 

 

”Denna affärsplan för varumärket Uddeholm ska ses som en handledning där 

enheter och medarbetare som är en del av varumärket Uddeholm/ASSAB kan 

hitta regler, riktlinjer och inspiration för att utveckla en lönsam affärsverksamhet 

som säkrar varumärket Uddeholms framgångar i framtiden” (Affärsplanen, 

sidan 5). 

 

Affärsplanen är det ytterst styrande dokumentet inom Uddeholm där strategin 

för hela verksamheten finns. Utvecklingsdag 4 ägnas åt den nya affärsplanen 

och de övergripande målen i den. Det balanserade styrkortet började i samband 
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härmed att användas som ett verktyg för att bryta ner affärsplanens mål på 

avdelnings- och enhetsnivå. 

 

I affärsplanen finns också angivet att verksamhetens existens bl.a. baseras på 

företroende och engagemang hos medarbetarna (Uddeholm 2007a). 

 

En affärsplan anses vanligen inte vara en process. I utvecklingsarbetet vid 

Uddeholm kallas affärsplanen en strategisk process och syftar då på arbetet med 

att ta fram affärsplanen liksom att implementera den i organisationen för att 

uppnå dess mål6. 

 

4.3.2 Utvecklingsdagar 

De utvecklingsdagar som genomförts vid Uddeholm sedan 2003 har 

organiserats i fyra utbildningsdagar med ett utvecklingstema per år. Dagarna har 

genomförts vid flera tillfällen under året och majoriteten av de anställda har 

deltagit. Man har vid utvecklingsdagarna arbetat för att öka förståelsen för 

Uddeholm som en helhet och de nya krav som ställs på verksamheten samt 

underlätta samarbetet mellan de olika avdelningarna. Utbildningen är kopplad 

till det förändringsarbete som pågår inom företaget just då och i korthet har 

dagarna behandlat följande.  

 

Dag 1, 2003/2004: tillväxt, motivation, förändring och team. 

Dag 2, 2005: ”Verket runt”, en rundvandring på företaget för att få kunskap om 

vad som utförs på de olika avdelningarna och förstå hur arbetet påverkar och 

påverkas av andra. 

Dag 3, 2006: Kunder, marknad, varumärke och värderingar för att ge en inblick 

i och en större förståelse för kundernas behov och krav, samt vilka värderingar 

Uddeholm står för.  

Dag 4, 2007/2008: Målen i den nya affärsplanen 2008-2012 där det balanserade 

styrkortet är ett nytt verktyg i arbetet. 

 

4.3.3 Balanserade styrkort 

År 2007 tog ledningen vid Uddeholm beslut om att utforma ett styrkort att 

arbeta efter då det fanns ett behov av en enhetlig mall att arbeta efter och för 

                                              
6  Författarnas kommentar. 
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att man lättare skulle kunna följa upp målen (Gustavsson & Lundmark 2008). I 

de balanserade styrkorten anges gemensamma mål för hela verksamheten, vilka 

utgår från affärsplanen. Samtliga avdelningar och enheter har utifrån dessa 

gemensamma mål formulerat egna framgångsfaktorer, mål, nyckelmått och 

handlingsplaner. Fem perspektiv används – ekonomi, kunden, processer, 

medarbetaren och innovation. Samtliga avdelningars och enheters mål och 

handlingsplaner syftar alltså till att kunna förverkliga målen i affärsplanen. Hur 

arbetet fortskrider redovisas på intranätet och följs upp av företagsledningen 

varje kvartal.  

 

Utvecklingsdag 4 användes för utbildning så att man kunde börja använda det 

balanserade styrkortet som ett verktyg i styrningen mot affärsplanens mål. 

Dagen delades upp i tre steg. Först utbildades avdelningschefer och 

enhetsledare, varefter information lämnades till alla anställda i stor grupp. Det 

sista steget innebar utbildning till samtliga enheter. Enhetsledarnas uppgift har 

varit att bryta ned affärsplanens mål på enhetsnivå och redovisa dessa för sina 

medarbetare. Medarbetarna har varit delaktiga i framtagande av 

handlingsplaner. 

 

4.3.4 UPS 

Uddeholms produktionssystem (UPS) bygger på ett arbete med ständiga 

förbättringar och startade vintern/våren 2007. I detta ingår bl.a. ett 

standardiserat arbetssätt i syfte att hitta en optimal lösning på hur uppgifter ska 

utföras som alla i gruppen kan vara överens om. Målet är att hitta 

arbetsmoment som inte tillför något värde och alltså kan tas bort. I 

personaltidningen Udden kan man läsa att första etappen kallas ”Ordning och 

reda” i 5 steg (5S). Man strävar mot en jämn och hög kvalitet och en 

kostnadseffektiv produktion. Syfte är också att få en trivsam arbetsplats, minska 

risker för tillbud och olycksfall. Arbetssättet innebär förändring, att tänka i nya 

banor och kritiskt granska sig själv för att kunna utvecklas och fortsätta vara 

världsledande på marknaden Nästa etapp är att införa leveransmöten som också 

några enheter redan börjat med (Uddeholm 2007b). Tredje etappen kommer att 

innebära att man tar fram operatörsblad för att säkerställa ett standardiserat 

arbetssätt. 
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4.3.5 Medarbetarundersökningar 

En medarbetarundersökning genomförs vid Uddeholm med start vintern 

2008/2009, vilken syftar till att kartlägga de anställdas syn på deras 

arbetssituation och Uddeholm som arbetsplats. Ett frågeformulär har sänts ut 

till alla medarbetare som ska ge svar på om det finns områden där 

förbättringspotential föreligger och som kan användas i det fortsatta 

utvecklingsarbetet vid Uddeholm. Några av frågeområdena som tas upp är 

image/varumärke, samarbete med kollegor, chefs- och ledarskap, information, 

motivation och nöjdhet. Cheferna har stor betydelse för undersökningens 

genomförande då de skall informera och engagera medarbetarna att delta samt 

presentera och diskutera resultaten. Svaren är anonyma och resultatet kommer 

att redovisas för enheter om dessa har mer än 10 anställda.  

 

Medarbetarundersökningen finns som mål i det balanserade styrkortet på både 

verksamhets-, avdelnings- och enhetsnivå. 
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5. Empiri och analys 

 

Uppdelningen i kapitlet följer syftets två huvuddelar och den kategorisering vi 

gjorde av insamlad data från intervjuerna. Huvudkategorierna var sambandet 

mellan processerna och faktorer som påverkar arbetet för förståelse. Den senare delades 

in i underkategorierna cheferna, stöd och svårigheter. Kategorierna återfinns som 

rubriker i kapitlet. Analysen knyter an till teoriavsnittet, även om teorierna 

främst syftat till att ge en allmän förståelse för problemet som studeras.  

 

De uppgifter som redovisas nedan gäller i de flesta fall generellt för samtliga 

typer av chefer som vi intervjuat. I det fall en uppgift gäller en särskild 

chefsbefattning anges detta särskilt. 

 

5.1 Sambandet mellan processerna 

5.1.1 Empiri 

Utvecklingsdagarna – Cheferna är eniga om att resultatet av dessa blivit en större, 

gemensam, förståelse för varandra; alla är en del i ett större sammanhang. Vid 

dessa dagar ordnades möten över avdelningsgränser, där de anställda utbytte 

erfarenheter och lärdomar, som inte annars hade blivit av. Den senaste 

utvecklingsdagen som genomfördes på Uddeholm, dag 4, handlade om det 

balanserade styrkortet (BSC).  

 

Affärsplan – Det huvudsakliga syftet med affärsplanen, som chefer uppfattar 

den, är att skapa större tillväxt och volym. Målen som ingår i denna bryts med 

hjälp av BSC ned till olika nivåer på respektive avdelning och enhet. Det 

påpekades att affärsplaner tidigare genom åren varit lösa och fristående men att 

man nu jobbar för att ”allt” ska hänga ihop.  

 

BSC - Arbetet med BSC är relativt nytt och enheterna har därför kommit olika 

långt på företaget. Kritik som hördes rörde innehållet i BSC; cheferna menar att 

det är svårt att sätta relevanta mål och olika avdelningar kan ha olika mål fast de 

arbetar under liknande förutsättningar. En avdelningschef tycker till och med 

att det är orättvist som det är nu med att ha olika mål. Arbetet med att förbättra 

och hitta gemensamma mål pågår. Vid intervjuerna framgår det bl.a. att några 
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avdelningschefer sinsemellan diskuterar vilka mål som bör sättas, hur de ska 

mätas och hur de kan arbeta med verktyget. 

 

UPS – Processen handlar huvudsakligen om att standardisera, få ordning och 

reda på arbetsplatsen och att i slutänden förenkla för alla. UPS bygger på ett 

arbete för ständiga förbättringar. Här är i princip alla chefer överens om att 

konkreta resultat kommit fram, de nämner bland annat hur produktiviteten har 

ökat genom arbetet med UPS. Chefer och medarbetare inom produktionen är 

motiverade att jobba med UPS, då det ligger så nära de egna arbetsuppgifterna. 

En chef uttryckte att ”det man håller på med själv, det blir man också 

engagerad i”. De administrativa enheterna har inte startat upp detta arbete men 

meningen är att det ska komma även hit. En chef inom administrationen 

uttryckte att han inte visste vem som driver frågan i dagsläget. Chefer inom 

administrationen har ändå viss kunskap om processen och uppfattar att den 

hänger samman med andra processer. De menar att vid 

produktionsavdelningarna, där den används, är den ett hjälpmedel att nå 

affärsplanens övergripande mål. 

 

Medarbetarundersökning – Cheferna är positivt inställda till denna undersökning 

och det främst för att de kan spåra attitydförändringar. Ur undersökningen kan 

cheferna även se vad som är positivt respektive negativt för medarbetarna och 

hur motiverade de är. Däremot så framför cheferna skepsis om det kommande 

resultatet eftersom de är rädda att rådande lågkonjunktur påverkar resultatet, i 

negativ bemärkelse. 

 

Sambandet mellan processerna uppfattar cheferna enligt följande: Det är 

affärsplanen som är den övergripande strategiska processen. Denna ligger som 

grund för styrningen av hela företaget. Utvecklingsdagarna, BSC, UPS och 

medarbetarundersökningar är hjälpmedel för att nå affärsplanens mål. Det 

tydligaste sambandet som framkommer är det mellan affärsplanen och BSC. 

Flera chefer menar att UPS är en del av BSC och andra förklarar att om du har 

ordning och reda så blir arbetet effektivare och då är det lättare att nå målen i 

affärsplanen. Däremot är det ett par avdelningschefer som inte ser någon 

omedelbar koppling mellan vissa processer, bland annat mellan 

utvecklingsdagarna och UPS. Sambandet mellan medarbetarundersökningen 

och de övriga processerna är inte heller helt tydligt för alla vid en första anblick. 

Dessa processer arbetar dock mot samma mål och på så sätt hör de ändå ihop, 

reflekterade avdelningscheferna under intervjuns gång och nämner till exempel 
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hur man genom nöjda medarbetare kan nå målen. Medarbetarundersökningen 

ger också ett underlag för en kommande utvecklingsdag. 

 

5.1.2 Analys 

Kunskap finns om hur affärsplan och BSC tekniskt hänger ihop. Chefernas 

beskrivning av arbetet med BSC stämmer väl överens med hur Kaplan och 

Norton (1992) förklarar hur styrkortet kan användas för att operationalisera 

visionen. Cheferna anser att utvecklingsdag 4 har bidragit till kunskapen både 

om sambandet och också om hur man arbetar med att bryta ned målen.  

 

Ett lärande om BSC pågår inom företaget. Cheferna har kommit olika långt i 

lärandeprocessen, vilket märks på deras förmåga att tillämpa kunskaperna och 

att utveckla användandet av BSC - att förstå i en djupare mening. Ingen chef 

lyfter t.ex. fram BSC som ett verktyg att använda i arbetet med att ge 

återkoppling och lärande så som det beskrivs av Kaplan och Norton (1996). 

 

Kunskapen om UPS är stor, framför allt hos chefer inom produktionen. 

Cheferna beskriver processen som ett hjälpmedel att nå målen. Cheferna 

beskriver att eventuella problem och förbättringar som upptäcks tas upp direkt 

med berörda för att åstadkomma förbättringar. Ett sådant arbetssätt innebär att 

medarbetarna börjar förstå sitt arbete på ett annorlunda sätt. De får förståelse 

för helheten, vilket gynnar den kollektiva kompetensen. Detta i sin tur påverkar 

hur effektivt och framgångsrikt ett företag är (Sandberg & Targama 1998).  

 

Under intervjuerna fokuserade de flesta cheferna affärsplanen och BSC samt 

tekniken att använda dessa. Medarbetarundersökning och utvecklingsdagar är 

processer som påverkar de mjuka delsystemen i en organisation. Samtliga chefer 

beskrev under intervjuerna hur dessa processer tekniskt hänger samman med 

övriga processer – att de är hjälpmedel att nå de övergripande målen. De gav 

också kortare förklaringar till på vilket sätt de bidrar till att nå målen. Endast ett 

mindre antal chefer, främst enhetsledare och chefer som ingår i ledningen, 

ägnade stor del av intervjuerna till att samtala om betydelsen av förståelse, 

engagemang och kommunikation och liknande. Den process där cheferna 

uttrycker åsikter som tyder på att de beaktar de mjuka delsystemen i praktiken 

och använder dem i verksamheten är UPS. Det är viktigt att samtliga chefer får 

en djupare förståelse för hur alla processer samverkar och vilken betydelse de 

har. Detta gäller både de processer som påverkar de hårda och de som påverkar 
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de mjuka delsystemen, eftersom båda dessa system är beroende av varandra 

(Beer & Eisenstat 1996, refererad i Sveningsson & Sörgärde 2007). 

 

5.2 Faktorer som påverkar arbetet för förståelse 

Det är inte helt lätt att implementera och skapa förståelse för de strategiska 

processerna så att de omsätts i den dagliga verksamheten. Uddeholm har 

beslutat använda BSC i sin verksamhetsstyrning. Otley (1999) menar att BSC är 

ett bra verktyg för verksamhetsstyrning, bl.a. genom att den ger en samlad bild 

av vilka strategier och planer som finns och vad som ska göras för att uppnå 

dem. Kaplan och Norton (1996) ser också möjligheter att använda BSC i 

lärandet om de strategiska processerna. Otley (1999) framför dock kritik mot 

modellen och anser bl.a. att den ger för lite vägledning och instruktioner om 

hur informationen i praktiken ska tas om hand så att lärandet sker och en 

positiv verksamhetsutveckling uppnås. Nedan tar vi upp faktorer som påverkar 

sådant arbete och förståelsen vid Uddeholm. 

 

5.2.1 Cheferna - empiri 

Följande citat från en av intervjuerna sammanfattade ganska väl vad flera chefer 

sagt under intervjuerna rörande processerna: ”Chefens roll är att hålla liv i 

processerna och efterfråga dem, annars tvärdör det. Man ska göra det vardagliga 

som man alltid gjort och så kommer detta ovanpå. Våra chefer på Uddeholm 

ska vara intresserade och efterfråga detta, det är mycket viktigt”. Många chefer 

framhåller att det gäller att engagera och motivera sina medarbetare. När det är 

tuffa tider och företaget inte kan visa bra siffror, får man försöka ”plocka 

russinen ur kakan och visa på dessa så att man inte svartmålar allting”, som en 

enhetsledare uttryckte det. 

 

”Chefskap handlar delvis om att vara psykolog”, sa en enhetsledare. En annan 

aspekt som cheferna nämnde, angående arbetsuppgifter för en chef på 

Uddeholm, var att konkretisera de synpunkter som förs fram. 

 

Det verkar finnas en uppfattning bland cheferna att processerna ska utgöra en 

stor del av deras arbete som chef och att avdelningscheferna och enhetsledarna 

inte alltid kan förvänta sig att ledningen skall göra allt och berätta hur det ska gå 

till. Det ”hänger mycket på oss”, som en avdelningschef sa. Några chefer såg 

det som sitt högsta mål att jobba stenhårt med processerna och för att de ska 
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kunna göra det nu och i framtiden arbetar de för att få produktionen att gå av 

sig själv i större utsträckning än idag. En avdelningschef avslutade med att säga 

angående strategi: ”Det är jag som kommer på strategin”. Coachning och 

lärande menade han främst ligger på enhetsledarna, även om han också till viss 

del jobbar med coachning. 

 

I chefsjobbet ingår att övertyga underställda chefer och ledare, ”att arbeta in en 

förståelse”. Flera betonade att utan en intresserad chef, som brinner för det här, 

är det ”tvärstopp”, så därför måste dessa underställda chefer vara första 

prioritet. ”Dessa måste övertygas först”, sa någon. För att synpunkter och 

diskussioner ska komma fram avdelningar och enheter emellan håller cheferna 

möten, där det blir öppna diskussioner.  

 

5.2.2 Cheferna - analys 

Styrningen vid Uddeholm bygger historiskt på rationalistiska principer. En 

sådan styrning präglas enligt Sandberg och Targama (1998) av en hierarkisk 

struktur avseende ansvar och planering. Genom det utvecklingsarbete som nu 

pågår, har vi uppfattat att Uddeholm arbetar för att gå mot en mer 

processorienterad styrning där medarbetarna bidrar genom sin delaktighet och 

sitt engagemang. Vid en sådan styrning handlar det om att förstå betydelsen av 

ledarskap och kompetens (Bengtsson & Sveningsson 2007). Den information vi 

fått under intervjuerna tolkas på så sätt att cheferna idag har olika stor förståelse 

för betydelsen av att de och medarbetarna i handling kan omsätta den kunskap 

de får genom dialog och reflektion vid exempelvis utvecklingsdagar och möten. 

 

Många chefer framförde att det är viktigt att chefer och ledning är engagerade. 

Dessa chefer anser att deras viktigaste roll i utvecklingsarbetet är att inspirera, 

engagera och coacha. Många chefer säger att de måste driva på, att de inte får ge 

upp och liknande, även om det kan finnas ett motstånd för det som är nytt. Att 

styra på detta sätt är vad Sandberg och Targama (1998) menar när de beskriver 

ett konsultativt ledarskap där verksamheten bygger på medarbetarnas 

delaktighet. 

 

Cheferna har en viktig roll i arbetet att skapa förståelse och kompetens hos 

medarbetarna när det gäller de pågående strategiska processerna. En 

förutsättning för att detta ska kunna ske är att cheferna själva först får en 

förståelse för processerna (Sandberg & Targama 1998). Cheferna beskriver 
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vikten av förståelse, men vi menar att den kunskapen fortfarande i många fall är 

av mer teoretisk än praktisk art.  

 

5.2.3 Stöd - empiri 

Förslag om att kunna jämföra avdelningar och enheters måluppfyllelse i 

respektive processer framkom under intervjuerna. Ett par enhetsledare som 

intervjuades hade en del idéer och tankar om visuella bilder, exempelvis 

”processträd”, som skulle kunna ge en tydlig och klar bild över hur ”allt hänger 

ihop”. Dessutom finns det stora behov av att förbättra målen i BSC så att de 

blir mer relevanta menar flera chefer. En enhetsledare talar om att de i 

perspektivet innovation får sätta ”surrogatmål”.  

 

Som ett stöd efterlyste en enhetsledare personal som kunde ta hand om de 

administrativa delarna i processarbetet. Så kallade ”underlättare” finns och 

utnyttjas i varierande utsträckning. Förslag från ett par enhetsledare om att dela 

på arbetsuppgifter chefer emellan hördes; en chef kan koncentrera sig på 

produktionen medan en annan jobbar mer aktivt med de strategiska 

processerna. Dessa sa dock även att det är skönt att ha ett stöd uppifrån 

ledningen, dessa trycker på och som exempel nämner man affärsplanen och 

BSC som nu är väl förankrat, tack vare en kontinuitet från ledningen att jobba 

med det här. En enhetsledare framför att det är viktigt med återkoppling till det 

man har gjort, att uppgifterna i BSC också förs nedåt. 

 

Det finns dock några chefer som verkar vara mer eller mindre självgående och 

inte i direkt behov av stöd ”utifrån” för att arbeta med processerna. Dessa 

chefer har en uppfattning om att stöd finns att få inom avdelningen eller 

enheten, och dessa ”självgående” chefer medger också att det kan vara ett 

energikrävande jobb att driva processerna. 

 

Utvecklingsdagarna upplevs av flera chefer som ett stöd. Genom de 

utvecklingsdagar som genomförts, menar cheferna att både de och övriga 

medarbetare bl.a. fått en större insikt och förståelse för Uddeholm som helhet 

och sin egen del i ett större sammanhang. Under dagarna har möten och dialog 

skett - många gånger över avdelningsgränser. Cheferna menar att de också  har 

lärt sig om målen i affärsplanen och fått kunskap om arbetet med BSC. 
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5.2.4 Stöd - analys 

Flera chefer har framfört att det är viktigt att kunna återkoppla till 

medarbetarna vilka effekter deras engagemang och delaktighet har gett. Kaplan 

och Nortons (1996) modell visar hur BSC kan användas för strategiskt lärande. 

I det fjärde steget i modellen beskrivs hur man vid möten ger återkoppling 

genom att följa upp och utvärdera hur strategin har förts ut och hur man 

arbetat med den i verksamheten samt vilka resultat arbetet gett. I avsnitt 5.2, tar 

vi upp problemet med att det inte klart framgår på vilket sätt denna information 

skall föras ut och tas om hand (Otley 1999). Frågan om hur informationen tas 

om hand är mycket viktig, menar också Sandberg och Targama (1998), då det 

som betyder något är hur medarbetarna uppfattar och förstår informationen, 

inte hur strategin formuleras. 

 

Ett par enhetsledare efterfrågar under intervjun ett visuellt hjälpmedel i form av 

en modell eller bild att använda i arbetet att underlätta lärandet om sambandet 

mellan processerna hos medarbetarna. Att en bild är ett bra hjälpmedel att 

använda i dialog för att skapa förståelse anser även Bjurklo och Kardemark 

(2003). Vi menar att en modell eller bild också kan bidra till att chefer och 

övriga medarbetare på Uddeholm får en gemensam förståelse. Den 

gemensamma förståelsen behövs för utvecklingen av organisationen, menar 

både Kaplan och Norton (1996) samt Sandberg och Targama (1998).  

 

Att människor träffas och kommunicerar är viktigt i arbetet med förståelse 

(Bjurklo & Kardemark 2005; Nonaka & Takeuchi 1995). Genom att anordna 

utvecklingsdagar har Uddeholm skapat utmärkta tillfällen för lärande där bl.a. 

den tysta kompetensen kan bli explicit och spridas till andra medarbetare, även 

på andra avdelningar (Nonaka & Takeuchi 1995). 

 

5.2.5 Svårigheter - empiri 

Under intervjuerna hördes röster om att det finns för många processer igång 

samtidigt. Flera chefer menar att det är tungt att hela tiden behöva lära sig något 

nytt. Dessutom verkar det finnas en uppfattning hos cheferna att de lite äldre 

medarbetarna tycker att många tidigare projekt (processer) tenderade att bara 

köras intensivt under en kortare period, för att sedan överges till förmån för 

något ”nytt” projekt. En del av de här äldre processerna verkar ändå leva kvar 

på Uddeholm och några av cheferna påpekade att de krockar med de nuvarande 
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processerna. Cheferna anser att det är viktigt att ledningen och avdelningschefer 

sätter tryck på de processer som finns. 

 

Dessutom kommenterade cheferna att det är krångligt att behöva rapportera på 

flera ställen och genom flera helt olika datasystem, som MIPS, TIPS och SAP. 

De talar även om anslagstavlor med olika perspektivrubriker som sedan en tid 

tillbaka finns ute i produktionen. Rubrikerna behöver få en tydligare koppling 

till perspektiven i BSC, menade några chefer under intervjuerna. 

 

Flera chefer beskrev ett slags motstånd för varje chefsled som ett beslut ifrån 

ledningen skulle igenom; att behålla energin i ett ursprungligt beslut är oerhört 

svårt, enligt dem. Några chefer som intervjuades beskrev kommunikationen 

som svår; chefer har olika personliga referensramar, i vilken position man sitter 

i och även vad som hände förra veckan spelar stor roll. Någon sa att: ”Vi chefer 

förstår men alla medarbetare är olika; en del tar till sig medan andra bara är som 

att hälla vatten på en gås”.  

 

Flera av cheferna beskrev hur mycket tid de la ner på att arbeta med 

processerna; ”är det detta våra arbeten egentligen går ut på”, funderade en 

enhetsledare. Någon summerade och sa att det är tiden som är problemet; man 

vet vad man har för krav på sig rörande processerna, vad man borde göra med 

dem, men att tiden inte räcker till. Några chefer berättade hur man under 

rådande lågkonjunktur la ”detta arbete åt sidan, nu gäller det att överleva som 

företag” och ”det är panik nu och det ska fram så mycket siffror, uppåt”. 

 

5.2.6 Svårigheter - analys 

Cheferna möter medarbetare som skall engageras i utvecklingsarbetet och som 

har en tidigare erfarenhet av att olika aktiviteter startats för att senare bytas ut 

mot något nytt. Enligt ledningen är det ett långsiktigt utvecklingsarbete som 

pågår. Medarbetarnas ifrågasättande av betydelsen av processerna och deras 

brist på engagemang och delaktighet är ett exempel på svårighet som 

mellancheferna måste hantera. Cheferna blir den viktiga länk som Nonaka och 

Takeuchi (1995) beskriver mellan vad som ska bli och vad som är - den 

nuvarande operativa verksamheten. Ett annat exempel är hur chefernas måste 

prioritera avgöra vad som är viktigast i vardagen. När tiden inte räcker till 

påverkar det chefernas möjlighet att bidra till medarbetarnas lärande. Tiden 
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skall räcka till både för arbete med flera samtidigt pågående processer och för 

det dagliga operativa arbetet.  

 

Att kommunikationen mellan ledning, chefer och medarbetare fungerar är 

viktigt i arbetet med att skapa förståelse (Bjurklo & Kardemark 2005; Nonaka 

& Takeuchi 1995). Några chefer menar att kommunikation är svårt. Cheferna 

beskriver att information och beslut skall vandra genom flera chefsled och att 

de som informeras uppfattar den på olika sätt.  

 

Sveningsson och Sörgärde (2007) menar att en förändring i ett delsystem i en 

organisation alltid får konsekvenser för ett annat och att det därför är viktigt att 

beakta alla delsystem i ett förändringsarbete. Under intervjuerna har det 

framkommit att det finns andra äldre parallellt pågående processer. Cheferna 

talar om de anslagstavlor som finns inom produktionen med olika perspektiv. 

Eftersom denna process inte ingår i vår undersökning har vi inte närmare gått 

in på hur den hänger samman med övriga, men den kan vara värd att notera då 

den kan bidra till att försvåra förståelsen. Vi har under intervjuerna också stött 

på ytterligare en annan faktor som försvårar för cheferna och även denna 

styrker vikten av att ha ett helhetsperspektiv och se att förändring i ett 

delsystem kommer att påverkar ett annat (Sveningsson & Sörgärde 2007). 

Cheferna upplever att det är krångligt att behöva rapportera in uppgifter på 

flera ställen och i olika datasystem. Det är också svårt för den enskilde 

medarbetaren att själv ta ut information ur systemen som behövs. 
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6. Slutdiskussion 

 

I teorikapitlet redogörs för begreppen hårda och mjuka delsystem liksom 

skillnaden mellan kunskap och kompetens. Under våra samtal med cheferna har 

vi fått uppfattningen att alla har kunskap om att processerna tekniskt sett 

hänger samman och att de menar att samtliga bidrar till och är hjälpmedel att nå 

målen i affärsplanen. Flera olika faktorer påverkar chefernas möjlighet att bidra 

till medarbetarnas förståelse av processerna. De flesta cheferna lägger stor vikt 

vid arbetet med tekniken i de hårda delsystemen, men att de även har kunskap 

om att mjuka delsystem, såsom t.ex. medarbetare, ledarskap, engagemang, är 

viktiga för arbetet. Det pågår en lärandeprocess inom Uddeholm, i vilken 

cheferna kommit olika långt. I denna sker ett kompetensskapande, d.v.s. 

cheferna får erfarenhet och en personlig förmåga samt en vilja att tillämpa och 

att omsätta sin kunskap i praktiken. Det är viktigt att både de hårda och mjuka 

delsystemen tas i beaktande i lärandeprocessen. Organisationer är komplexa 

system i vilka alla individers tolkning, förståelse och handlande styr vilket 

resultat utvecklingsarbetet kommer att få. Lärandet kommer därför med all 

sannolikhet att ta olika lång tid hos olika individer och inom olika enheter vid 

företaget. Det är därför viktigt att utvecklingsarbetet ses som ett långsiktigt 

arbete, vilket också ledningen menar att det är. Genom långsiktigt arbete skapas 

förutsättning att uppnå en kollektiv kompetens som kommer att få betydelse 

för effektivitet och framgång.  

 

Uddeholm arbetar för att gå mot en mer processorienterade styrning, där 

medarbetarna bidrar genom sin delaktighet och sitt engagemang. Vid en sådan 

styrning handlar det om att förstå betydelsen av ledarskap och kompetens 

(Bengtsson & Sveningsson 2007). Det kan därför vara intressant att se om den 

nuvarande mer hierarkiska organisationsstrukturen påverkar utvecklingsarbetet, 

d.v.s. om chefer på i olika befattningar uppfattar och praktiserar sitt ledarskap 

olika. 

 

Ledningen är mycket engagerad i utvecklingsarbetet och vill skapa en 

delaktighet och en förståelse inom organisationen. Att den traditionella 

organisationsstrukturen och ledningsprinciperna ändå fortfarande dominerar 

och påverkar ledningen märks under intervjun. Avdelningschefer upplever vi 

fokuserar främst tekniken i de hårda delsystemen och att mjuka delsystem, 

såsom medarbetarnas förståelse och delaktighet, är en fråga i första hand för 
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enhetsledarna. Enhetsledarna tycks ha ambitionen att skapa engagemang och 

förståelse hos medarbetarna, men det finns svårigheter att lyckas med detta i 

vardagen. En stor del av intervjutiden berör detta, även om fokus också läggs 

på hur uppgifter i BSC ska fyllas i och rapporteras. Vi kan också se en viss 

skillnad mellan avdelnings- och enhetsledare inom produktionen respektive 

administrationen. Chefer inom administrationen arbetar med engagemang 

genom att medarbetarna är delaktiga i att formulera handlingsplaner till BSC. Vi 

uppfattar dock inte att de i det dagliga arbetet på samma sätt som inom 

produktionen försöker skapa delaktighet och förståelse för hur den egna 

insatsen kan ha betydelse för att nå målen. UPS är en fungerande modell som 

inte används vid administrationens avdelningar. Denna process kan ha bidragit 

till att enhetsledare vid produktionsavdelningarna är mer aktiva i arbetet med 

arbetet att skapa delaktighet och förståelse. 

 

 

Syftet med vår uppsats är att beskriva följande två delområden: 

 

 

• Hur cheferna vid Uddeholm uppfattar sambandet mellan de pågående 

strategiska processerna 

 

 

Cheferna ser affärsplanen som det övergripande dokumentet som anger de 

övergripande målen för Uddeholms verksamhet. De beskriver balanserat 

styrkort som ett hjälpmedel att bryta ned affärsplanens mål och att dessa 

fördelas i olika perspektiv på både avdelnings- och enhetsnivå. UPS och 

medarbetarundersökning är hjälpmedel att nå de övergripande målen. Någon 

uppfattar UPS som en del av balanserat styrkort. En annan anser att effekterna 

av ordning och reda inom UPS innebär ett effektivare arbete som kommer att 

leda till att övergripande ekonomiska mål nås. Utvecklingsdagarna anses också 

vara ett hjälpmedel för att nå de övergripande målen. De har underlättat arbetet 

med UPS då de skapat en förståelse för Uddeholm som en helhet och 

medarbetarnas egen del i ett sammanhang.  
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• Vad som påverkar chefernas möjlighet att bidra till medarbetarnas 

förståelse av processerna 

 

 

Flera faktorer har framkommit som påverkar möjligheten att bidra till 

medarbetarnas förståelse av processerna. Vi har noterat att chefernas egen 

förståelse och att man har förmågan att praktiskt omsätta sin kunskap är 

grunden för ett fortsatt lärande i organisationen. De ledningsprinciper som 

råder kan påverka möjligheterna. Mötesplatser för kommunikation, dialog och 

information måste finnas, liksom att tid avsätts för arbetet. Utvecklingsarbetet 

skall ses som ett långsiktigt arbete där ledning och chefer är engagerade och 

håller processerna vid liv så att arbetet inte prioriteras bort i den dagliga 

verksamheten. Att återkoppling sker är viktigt liksom att stöd och hjälp i olika 

former finns. 

 

6.1 Vår modell över sambanden 

Under intervjuerna framkom förslag om att en bild eller modell skulle tas fram 

för att visa hur alla processer hänger samman och påverkar varandra. 

Gustavsson och Lundmark (2008) skriver i sin uppsats ”Vikten av förståelse för 

det balanserade styrkortet” att alla pågående processer behöver kunna 

presenteras samlat för att lärandet och förståelsen skall underlättas.  Teorier i 

denna uppsats bekräftar också att en bild underlättar lärandet och förståelsen 

samt att en gemensam förståelse behövs för organisationers utveckling. 

 

Utifrån empirin gjorde vi en modell över hur de strategiska processerna hänger 

samman. Modellen är en sammanfattning av hur vi tolkar de uppgifter som 

olika cheferna har lämnat och den bakgrundsinformation om processerna som 

presenterats av personalutvecklaren vid Uddeholm. Hänsyn har också tagits till 

teorier inom området.  
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Figur 4. Sambandet mellan de strategiska processerna liksom mellan de hårda och mjuka delsystemen. 

 

 

Modellen visar hur målen i det övergripande styrdokumentet, affärsplanen, 

fördelas i det balanserade styrkortets olika perspektiv och hur varje avdelning 

och enhet utifrån dessa formulerar sina egna mål, framgångsfaktorer, 

nyckelmått och handlingsplaner. Hela kedjan syftar alltså till att uppnå 

affärsplanens övergripande mål. Flödet av information i styrkortet rör sig både 

uppåt och nedåt. Arbetet i UPS påverkar handlingsplanerna och är en del av 

dem. Nöjd medarbetarindex finns som mål och utifrån resultatet från 

medarbetarundersökningen tas handlingsplaner fram för att nå dessa. 

 

Modellen visar också hur både mjuka och hårda delsystem är beroende av 

varandra i arbetet med att nå affärsplanens mål. Vid utvecklingsdagarna träffas 

medarbetare för utbildning och för möten över avdelningsgränser, vilket ger 

medarbetarna ökad förståelse för verksamheten som helhet. Förståelsen ligger 

till grund för medarbetarnas delaktighet och engagemang att nå de strategiska 

målen. Lärandet om affärsplanen och de strategiska målen liksom återkoppling 

till medarbetarna om effekter av arbetsinsatser är viktigt för ett fortsatt 

engagemang. I detta arbete kan information från det balanserade styrkortet 

användas. 
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Intervjuhandledning    Bilaga 1  
 

• Inledning – presentation av oss – bakgrund – syfte 
 

• Om respondenterna: 
Namn 
Befattning 
Avdelning 
Arbetsuppgifter 
Anställningsår vid Uddeholm 
Ev tidigare erfarenheter av liknande processer 

 
• De olika processerna:  

1. Utvecklingsdagar 
2. Affärsplan 
3. Balanserat styrkort 
4. UPS 
5. Medarbetarundersökning 
 
”FRÅGA”: Beskriv dessa processer med era egna ord 
 
Ev kompletterande frågor: 
a) beskriv hur ni använder dem 
b) vilket syfte har processerna 

 
Vi vill veta: 
c) vilken betydelse de har för chefen, medarbetarna, verksamheten  
d) upplevda fördelar 
e) upplevda nackdelar 
f) förståelsen (för tekniken resp för det mjuka, för konkret användning 

resp varför/hur implementera)  
g) ”ickeförståelsen” 

 
• Processerna i ett större sammanhang 

 
”FRÅGA”: Beskriv om ni ser om någon eller några av processerna 
hänger ihop med varandra. 

 
Ev kompletterande frågor: 
a) Hur? Varför? 

 
Vill veta:  
b) ser man hårda delsystemen 
c) ser man mjuka delsystemen 
d) ser man kontexten. 
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• Chefernas roll i processerna 

 
”FRÅGA”: Beskriv din roll som chef när det gäller strategiska 
processer 
 
Vill veta: 
b) synen på chefsrollen 
c) svårigheter 
c) stöd och hjälp 

 
  
 
 


