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1 Inledning
Inledningsvis ges en bakgrund till det problemområde som uppsatsen behandlar.
Därefter följer en diskussion om de problemfrågeställningar som finns samt
uppsatsens syfte och gjorda avgränsningar. Avslutningsvis följer en redogörelse
för uppsatsens disposition. Det krävs inga förkunskaper om Balanced Scorecard,
varför uppsatsen kan läsas av samtliga som finner mätning av kvalitet intressant.

1.1 Bakgrund

I slutet av 1980-talet presenterades en kritik av Johnson och Kaplan mot
traditionell ekonomistyrning i det avseendet att den ansågs ha förlorat sin
relevans (Relevance Lost). Teknikerna för budgetering och lönsamhetsstyrning
utvecklades i början av 1900-talet, men sedan dess har ingen större utveckling
skett. Den åsikt som nu fördes fram var att det traditionella kalkylsystemet
innebar flera problem ur framför allt mät- och beteendeperspektiv.
Mätproblemen speglas av att systemet är för sent (ex post-beräkningar baserade
på historisk information), förvrängt (de indirekta kostnaderna fördelas ofta med
schablonpålägg) samt för aggregerat (redovisningsmåtten har begränsat
informationsvärde).

Ur beteendeperspektiv menar Johnson och Kaplan att den traditionella
ekonomistyrningen leder till suboptimering, kort tidshorisont samt medför ett
stort gap mellan operativt och strategiskt tänkande. Kalkyleringsteknikerna visar
också ”fel” produktkostnader. Förespråkarna för Relevance Lost menar att
företagen måste gå över från ett finansiellt hierarkiskt ekonomisystem till ett
operationellt värdekedjetänkande. Tidigare fattades beslut endast med finansiell
information som grund då ekonomistyrningsteknikerna främst var framtagna för
den externa redovisningen, men Johnson & Kaplan ansåg att det även var viktigt
med information om framtiden och företagets processer. (Johnson & Kaplan,
1987)

År 1992 kom Johnson ut med en bok som kritiserade Relevance Lost-idéerna.
Denna kritik kom att kallas Relevance Regained. Han förespråkade där mer
processtyrning snarare än förbättrad ekonomistyrning. Ekonomistyrningen borde
flytta fokus från att förbättra befintliga system och tekniker till att utreda vilket
beteende företaget och dess personal skall ha för att lyckas på en global
marknad. (Johnson, 1992) Han försökte således påvisa att det finns annat
förutom ett bra ekonomisystem som är avgörande för företagets fortlevnad.
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Lösningen på att ekonomistyrningen hade allt för kort tidshorisont blev
Balanced Scorecard. Detta verktyg för ekonomistyrningen innebär att företagets
vision tydliggörs och kommuniceras ut i företaget samt att strategierna som
krävs för att nå visionen konkretiseras i olika huvudteman. Därefter tas kritiska
framgångsfaktorer i olika perspektiv fram, det vill säga sådant som är avgörande
för att företaget skall nå sin vision. (Kaplan & Norton, 1999) Perspektiven är i
Sverige vanligtvis fem till antalet och benämns finansiellt, kund, interna
processer, medarbetare samt innovation och utveckling. Antal perspektiv kan
dock variera beroende på företag. (Olve et al, 1999) Slutligen tas olika mått fram
som mäter om de olika framgångsfaktorerna är uppnådda. Har dessa mätetal
uppfyllts finns det goda chanser att visionen förverkligas.

Ett Balanced Scorecard (styrkort) innehåller mått av både finansiell och icke
finansiell karaktär. Måtten varierar med avseende på tid, mängd, värde och
index. Genom styrkortet kan företaget använda mått som både representerar
dåtid, nutid och framtid. (Kaplan & Norton, 1999) Genom att ha ett
kundperspektiv ges företaget möjlighet att fånga både omvärldens bild av
verksamheten samt företagets egen strävan efter hur det önskar se ut. Styrkortet
bör bidra till balans mellan tillstånd och förändring i syfte att undvika
kortsiktighet, vilket kan vara riskfyllt. (http://www.up3.se/nystrat/bscforts.html,
2000-01-18)

1.2 Problemdiskussion

I dagens vetenskap har det blivit en allt intensivare inriktning mot kvantifiering.
Detta beror på att vetenskapen grundar sig på att bevis skall finnas. Vetenskap
måste också ha sätt att kontrollera människor på, så att inte bevisen förändras
antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Kvantifiering blir ett sätt att göra detta på.
(Fligstein, 1998) Under senare år har det varit på modet att införa Balanced
Scorecard, där avsikten är att göra de variabler som är kritiska för företagets
framgång mätbara. Det gäller såväl hårda som mjuka variabler. Mätning innebär
att omfattningen av något som vanligen kan anges med siffror, längd, volym,
temperatur eller tryck fastställs genom en jämförelse med någon standard
(Svensk ordbok, 1986).

För att empiriskt illustrera arbetsgången vid framtagandet av ett Balanced
Scorecard har vi inledningsvis gjort en förstudie och valt att samarbeta med två
företag vid namn AB Momento och dess systerföretag AB Dibo. AB Momento
är sedan 1995 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001-standard, men arbetar för att
uppnå en högre standard beträffande kvaliteten, benämnd QS 9000. Företaget
arbetar för att även få AB Dibo kvalitetscertifierat. Affärsidén hos de båda
företagen är att leverera produkter/tjänster av hög kvalitet. Denna egenskap kan
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vara avgörande för att företaget skall lyckas, då det är viktigt att leva upp till de
kvalitetskrav som kunden ställer. Kvalitet kan ses ur olika aspekter samt ha flera
olika betydelser. Olika människor kan uppleva kvalitet på olika sätt.

Kvalitet är viktigt för de flesta företag för att de skall lyckas (Anthony &
Govindarajan, 1998). Det blir då viktigt att kvalitet genomsyrar hela
organisationen. Med anledning av detta samt den vida definitionen blir det svårt
att se kvalitet ur endast ett perspektiv i styrkortet. Tanken med Balanced
Scorecard är att mäta det som är avgörande för företaget utifrån de mål och
strategier som satts upp. Balanced Scorecard kan ses som en effektivitetsmodell.
I nuläget tas mått fram för att mäta varje enskild kritisk framgångsfaktor i det
aktuella perspektivet. Om kvalitet genomsyrar hela organisationen borde
mätningen istället ske ur samtliga perspektiv i styrkortet, vilka representerar hela
företagets verksamhet. Detta är en anledning till att vi önskar införa kvalitet i
styrkortet. En annan anledning är att vi vid studier av tidigare framtagna styrkort
konstaterat att näst intill samtliga kritiska framgångsfaktorer och mått kan ses
som uttryck för kvalitet. Ett horisontellt inslag med kvalitet torde således vara
viktigt för att väga upp det vertikala tänkande som styrkortet i realiteten ofta
innebär.

Då kvalitet är en mycket viktig faktor, som blir avgörande för företagets
överlevnad blir mätning av kvalitet i samtliga perspektiv ett kritiskt moment för
styrningen av företaget. Detta torde skapa stora möjligheter att också i praktiken
sätta in kvalitet i ett Balanced Scorecard-resonemang. En viktig aspekt att beakta
vid mätning av kvalitet ur samtliga perspektiv i ett Balanced Scorecard är att de
flesta individer troligen har en klart definierad bild av kvalitet. Det finns risk för
att kvalitet naturligt sätts in i endast ett perspektiv, vilket medför problem vid
integration av kvalitet och Balanced Scorecard. Att se kvalitet ur flera perspektiv
kan då kännas främmande och det kan bli svårt att se begreppet ur samtliga
perspektiv.

Vår avsikt är att studera om kvalitet kan ses ur olika perspektiv i ett Balanced
Scorecard. Vilket är tillvägagångssättet för att mäta variabeln kvalitet? Är det
något perspektiv som dominerar vid mätning av kvalitet? Vilka mått är
lämpligast att använda sig av? Är det möjligt att uppnå balans mellan kvalitet i
olika perspektiv?
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1.2.1 Problemformulering

Vårt undersökningsproblem kan sammanfattas i följande frågeställningar:

•  Går det att mäta kvalitet ur olika perspektiv i ett Balanced Scorecard?
•  Vilket är tillvägagångssättet för att mäta variabeln kvalitet i dessa olika

perspektiv?
•  Vilka mått är lämpliga?
•  Kan balans i de olika perspektiven i ett Balanced Scorecard erhållas vad

gäller kvalitet?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera mätbarheten hos kvalitet
utifrån fem olika perspektiv i ett Balanced Scorecard (finansiellt, kund, interna
processer, medarbetare och innovation/utveckling).

1.3.1 Avgränsningar

Vi har valt att studera endast en variabel, kvalitet, för att se om denna variabel
skulle kunna läggas till den traditionella Balanced Scorecard-modellen. Vi
önskar därmed föra en grundlig och väl täckande diskussion inom ämnet då vi
har tids- och resursmässiga begränsningar.

Då vi valt att studera mätning av variabeln kvalitet kommer vi endast att ta med
kvantitativa mått. Anledningen till detta är att grundtanken med Balanced
Scorecard är att allt skall kunna kvantifieras i olika perspektiv. Visserligen är
även ett uttalande om att något är bra eller att en bil kör snabbt en mätning, men
i dessa fall sätts inget kvantitativt mått på hur bra detta är eller hur snabbt bilen
kör. Dessa mätningar ser vi inte som relevanta med Balanced Scorecard som
utgångspunkt, då syftet med styrkortet är att ta fram konkreta mått som visar hur
väl företaget uppnått sina mål.

1.4 Uppsatsens disposition

I kapitel två följer en redogörelse dels för våra vetenskapliga utgångspunkter,
dels för vårt tillvägagångssätt. I kapitlet därefter beskrivs en teoretisk bakgrund
som bildat en utgångspunkt för vår analys, vilken redovisas i kapitel fem. Vad
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som framkommit i vår studie presenteras i kapitel fyra. I kapitel sex ges förslag
på kvalitetsmätning i Balanced Scorecard-modellen.
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2 Metod
Detta kapitel innefattar två delar. Till en början ges en redogörelse för vårt
vetenskapliga förhållningssätt. Därefter sker en beskrivning av vårt
tillvägagångssätt med undersökningsproblemet.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

I detta avsnitt sker en redovisning av vår syn på vetenskap samt den
undersökningsmodell som studien utgår från.

2.1.1 Krav på vetenskap

Då magisteruppsatsen är ett vetenskapligt arbete finner vi det lämpligt att
redovisa de villkor som måste uppfyllas för att något skall få betecknas som
vetenskapligt. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är det första kriteriet
att forskaren kontinuerligt skall vara beredd att kreativt och kritiskt kunna
ompröva nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och metoder. Det andra kriteriet
är att redovisa vem eller vilka som ställer de frågor som skall besvaras. Därefter
följer ett kriterium om att kunskapen skall vara presenterad så att den kan
ifrågasättas. Detta innebär i praktiken att undersökningen skall vara möjlig att
upprepa, det vill säga en annan person som undersöker samma problem skall
kunna komma fram till samma resultat. Detta kriterium är beroende av
forskarens grundläggande syn på vetenskaplig forskning (se avsnitt 2.1.2). Det
fjärde kriteriet innebär att kunskapen skall kunna förkastas som ogiltig. Det
femte och sista kriteriet kräver öppenhet, det vill säga full redovisning av såväl
resultat som det sätt som forskaren kommit fram till dessa på. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1997)

Även Hellevik (ur Holme & Solvang, 1991) redovisar grundkrav på metoder
inom samhällsvetenskaplig forskning. Författarens grundkriterium är att det
måste finnas en överensstämmelse mellan undersökningsområdet och den metod
som används. Undersökningsenheterna måste väljas ut genom ett systematiskt
urval och resultatet skall presenteras på ett granskningsbart sätt. Resultatet skall
skapa ny kunskap, medvetenhet och förståelse. Detta kan möjliggöra ett framtida
forskningsarbete inom området. (Holme & Solvang, 1991) Hur vi ställt oss till
dessa krav redovisas i avsnitt 2.1.5.
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2.1.2 Vetenskapligt synsätt

Det finns två huvudområden gällande hur data kan samlas in och tolkas. Den
dominerande forskningstraditionen inom det beteendevetenskapliga och
samhällsvetenskapliga området har varit av kvantitativ och empirisk natur. Den
är baserad på att kvantitativa data samlas in genom beskrivande och jämförande
undersökningar och experiment och som sedan behandlas statistiskt. Detta
synsätt kallas positivism eller logisk empirism. Utgångspunkten är att bara det
som individen kan få kunskap om, genom att mäta och registrera objektiva data,
kan vara sant. Positivisterna menar att det måste vara varje vetenskaps uppgift
att försöka uppställa så generella teorier som möjligt om det område
vetenskapen handlar. Hempel (ur Nordenfelt, 1982) anser att en teori eller
åtminstone en enskild generell lag är en förutsättning för att en vetenskaplig
förklaring över huvud taget skall kunna ges.

Det andra förhållningssättet till det vetenskapliga arbetet är det hermeneutiska
eller det tolkande. Enligt detta synsätt är det mindre intressant att diagnostisera
orsaken till ett fenomen, men mer angeläget att tolka innebörden av denna. En
central tankegång är att individen för att nå en förståelse för en medmänniska
måste utgå från hennes särpräglade språk och från tolkningen av detsamma.
Uppgiften är inte att orsaksförklara de kulturella fenomenen utan att förstå dem
och förklara vad de innebär. (Nordenfelt, 1982)

Utgångspunkten i forskningsprocessen är forskarens fördomar och förförståelse
för det som skall studeras. Förförståelse är den uppfattning som forskaren har
om en företeelse, vilken erhålls genom exempelvis egna erfarenheter, utbildning
eller annat vetenskapligt arbete. Detta utgör forskarens ”objektiva” givna
utgångspunkt för det nästkommande forskningsarbetet. Förförståelsen kommer
till uttryck genom att olika forskare angriper företeelser på olika sätt. Däremot
har ofta personer från samma ämnesområden liknande sätt att definiera problem.
Fördomar är också en viktig del av forskningsarbetet och sättet att närma sig
forskningsobjektet på. Dessa är socialt grundade subjektiva uppfattningar om det
fenomen som skall studeras. De fördomar som präglar vårt samhälle leder till att
forskaren omedvetet får förutfattade meningar om ett problem. Det gäller för
forskaren att hitta sin roll och identitet utifrån dessa värdesystem. Hur forskaren
identifierar sig med det vetenskapliga ämnesområdet är ett viktigt styrande
instrument genom hela forskningsarbetet. (Holme & Solvang, 1991)

Det är svårt att kartlägga var vår undersökning har befunnit sig mellan dessa två
forskningsextremer. Vi anser att den bästa och mest tillförlitliga kunskapen är
den objektiva, men samtidigt är vi medvetna om att denna är näst intill omöjlig
att finna. Vi är medvetna om att det är mycket svårt att bortse från egna
värderingar, eftersom de alltid präglar en individs uppfattning om verkligheten. I
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undersökningen har vi inte genomfört några naturvetenskapliga experiment, utan
tolkat vad respondenterna svarat i gjorda intervjuer, dels öga mot öga, dels i
telefonintervjuer samt på kompletterande enkäter. I och med denna inriktning på
undersökningen har det blivit svårare att vara objektiv än i undersökningar med
naturvetenskapliga experiment. Grunden för vår analys har blivit vår uppfattning
om det som sägs. Vi har således heller inte kunnat hårdra vår undersökning till
att den varit helt och hållet av tolkande karaktär då vi inte har försökt sätta oss in
i varje enskild individs tankegång och egna språk. Detta skulle krävt mycket tid
och resurser och varit mycket svårt att faktiskt genomföra i praktiken.

2.1.3 Val av ansats

Vid en utredning måste forskaren välja ansats. Ansatsen avser undersökningens
grundläggande tekniska utformning, vilken har flera dimensioner. En dimension
innebär att utredaren tar ett beslut huruvida studien skall gå på djupet i enskilda
fall, gå på bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt eller undersöka en
utveckling över tiden. En annan dimension är om undersökningen skall vara
kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. En tredje dimension är om
undersökningen skall baseras på data som redan finns insamlad eller om eget
fältarbete måste göras. För att bestämma den grundläggande tekniska
utformningen är det bra att ställa frågan vilket huvudintresset är med analys- och
tolkningsarbetet. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Vår undersökning har varken varit
en renodlad fallstudie eller en renodlad tvärsnittsstudie varför vi har nöjt oss
med att benämna den en studie. Undersökningen har både varit kvalitativ och
kvantitativ.

De två styrkort som har tagits fram för de båda företagen kan ses som en
förstudie och har gjorts för att vi skulle kunna sätta oss in i och få kunskap om
hur framtagningen av ett Balanced Scorecard kan gå till. Förstudien presenteras i
appendix 1. Förstudien tillför egentligen inget nytt, men kan öka förståelsen för
hur Balanced Scorecard-modellen fungerar. Dessutom har vi genom denna
befunnit oss i empirin, vilket har ökat våra möjligheter att ta till oss de svar som
framkommit i huvudstudien. Förstudien får således en pedagogisk funktion
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).

I metodlitteraturen skiljs ofta kvalitativa och kvantitativa tekniker åt. Kvalitativa
metoder innebär låg formaliseringsgrad och har i första hand ett förstående syfte.
De syftar inte till att pröva generell giltighet. Istället blir det centrala att samla in
information för att få en djupare förståelse av det som undersöks och tanken är
att kunna beskriva helheten av det sammanhang som undersökningsenheten
finns i. Det är viktigt att forskaren utgår från sig själv och blir medveten om hur
han/hon själv funderar och försöker ta hänsyn till detta. Det finns risk för att
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objektet beter sig på ett visst sätt för att tillgodose de krav som objektet tror att
forskaren har på honom/henne. För att kunna försäkra sig om att informationen
är pålitlig bör det under hela undersökningens gång ske en växelverkan mellan
forskare och undersökningsobjekt. Genom denna växelverkan kan det växa fram
en ständigt bättre, djupare och mer nyanserad uppfattning om det objekt som
studeras. Kännetecknande för metoden är också närheten till
undersökningsobjektet.

Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad. Utgångspunkten
är att det finns kontroll från forskarens sida. Metoden definierar de förhållanden
som är av största vikt utifrån den valda frågeställningen. Metoden avgör också
vilka svar som är tänkbara. Upplägget och planeringen av arbetet kännetecknas
av selektivitet och avstånd i förhållande till det objekt som skall undersökas.
Dessa krav är nödvändiga att ställa på undersökningen för att kunna genomföra
formaliserade analyser, jämförelser samt prövningar som syftar till att se om
resultaten blir statistiskt signifikanta.

I de olika faserna av undersökningen spelar således både förförståelse och
fördomar en stor roll vid kvantitativ metod liksom vid en kvalitativ
undersökning. I den första fasen påverkar förförståelse och fördomar
definitionen av problemområdet i samspel mellan de förutsättningar som finns
för undersökningen samt den vetenskapliga miljön. Dessa faktorer påverkar
också de teoretiska begrepp som används samt frågeställningen. Den utbildning
forskaren har är av stor betydelse, vilken kan påverka exempelvis valet av
litteratur att referera till i undersökningen. (Holme & Solvang, 1991)

Vi anser att vår undersökning har haft en kvalitativ karaktär snarare än en
kvantitativ. Vi har valt ut de respondenter som vi har ansett vara representativa
för vår undersökning. Antalet respondenter har således inte varit av största
betydelse utan det har varit kvaliteten hos dessa som har varit viktigast. Genom
att intervjua dessa har vi fått en djupare insikt i och en bredare förståelse kring
uppfattningen om kvalitet ur olika perspektiv. Utifrån vår analys har vi erhållit
mer kunskap om vårt fenomen, men vi har inte kunnat dra slutsatser som är
statistiskt signifikanta. Dock har inte vår undersökning kunnat hårdras när det
gäller avgörandet om den är kvantitativ eller kvalitativ. Vi har inte följt ett
växelspel mellan oss själva och respondenten och inte kommit respondenterna
särskilt nära. Det har dock funnits vissa kvantitativa inslag i undersökningen, då
vi har följt upp intervjuerna med en enkät och gjort ett antal intervjuer per
telefon med företag inom tillverkningsindustrin.
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2.1.4 Vår undersökningsmodell

Vårt problemområde är mätning av kvalitet i ett Balanced Scorecard. Vi har
arbetat med att ta fram ett styrkort för två företag. Genom denna förstudie
väcktes vårt intresse för mätning av kvalitet ur olika perspektiv och vi ansåg att
detta skulle kunna vara ett intressant område att arbeta med. Utifrån företagens
betoning på kvalitet som något oundvikligt för att lyckas samt deras
kontinuerliga arbete med kvalitetscertifiering valde vi att fokusera kvalitet. Vi
studerade aktuell forskning och litteratur inom området och tog kontakt med
konsulter som säljer Balanced Scorecard-konceptet (säljare) samt fristående
konsulter och forskare med mer distans till Balanced Scorecard (experter). En
tredje grupp respondenter har varit företag inom tillverkningsindustrin som valts
ut från Cd-romskivan Market Manager. Utifrån detta har vi dragit slutsatser om
frågan, men det har inte resulterat i en generell testning av Balanced Scorecard
som modell. Vi kommer att kunna uttala oss om variabeln kvalitet utifrån våra
tolkningar av respondenternas svar går att mäta eller ej utifrån olika perspektiv,
vilket sedan kan skapa underlag för vidare forskning.

Denna redogörelse kan sammanfattas i vår egen undersökningsmodell (figur 1):

Figur 1 Vår undersökningsmodell

Vår modell kan jämföras med den traditionella indelningen i induktion
respektive deduktion. Deduktion innebär att hypoteser som är testbara

1. Ämnesområde Balanced
Scorecard, två företag

2. Fokus på mätning av
variabeln kvalitet

3. Forskning på området
studeras

4. Säljare, experter samt
företag undersöks

5. Incitament till fortsatt
forskning på området

?
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påståenden om verkligheten formas utifrån en teori och genom logisk
slutledning nås ett resultat. Induktion innebär däremot att forskaren sluter sig till
mer generella utsagor (teorier, modeller) utifrån skilda fenomen
(sinnesupplevelser) i verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)

Vi anser att vår undersökning har haft inslag både av induktion och deduktion,
och har således inte enbart följt något av förfaringssätten. I det första steget har
vi utgått från ett stort teoretiskt område och gjort en förstudie och därifrån har
vårt intresse väckts för mätning och variabeln kvalitet. Detta skulle kunna liknas
vid ett deduktivt förfaringssätt. Genom att studera dessa företag samt läsa
litteratur inom det aktuella området har vi kunnat ställa upp tänkbara
frågeställningar som vi har avsett undersöka. Därefter har vi övergått till ett mer
induktivt förfaringssätt genom att vi valt att grundligt studera relativt få enskilda
fenomen. Utifrån de resultat som vi fått in från respondenter har avsikten varit
att uttalanden om mer generella möjligheter att mäta variabeln kvalitet ur olika
perspektiv i ett Balanced Scorecard skall kunna göras.

2.1.5 Vår forskarroll

Slutligen kommer vi i detta avsnitt att göra en återkoppling till de kriterier som
nämndes för vetenskap i avsnitt 2.1.1. Första kriteriet om att kontinuerligt
ompröva sina uppfattningar och ”sanningar” anser vi har uppfyllts relativt väl då
vi försökt att tolka svaren så objektivt som möjligt. Vi har också använt oss av
olika datainsamlingstekniker och respondentgrupper för att få problemet belyst
ur olika synvinklar samt undersökt om respondenterna svarar på samma sätt vid
olika frågemetoder. Vi har valt att tydligt redovisa hur vi gått tillväga vid
datainsamlingen. Då vår undersökning, som tidigare nämnts, i huvudsak är av
tolkande karaktär och undersökningsenheterna relativt få, blir det svårt att
upprepa undersökningen och få samma resultat. Vi har inte gjort något
systematiskt urval av respondenter utan valt dem som ansågs lämpliga för att
belysa vårt problem. Vår undersökning präglas av ständig öppenhet både i
tillvägagångssätt och vid redovisning av resultat.

2.2 Tillvägagångssätt

Studien inleddes med att en förstudie gjordes där ett Balanced Scorecard togs
fram för AB Momento och ett för AB Dibo. Detta skedde genom intervjuer med
ledning och övrig personal på företagen samt ett antal kunder till företagen. Vid
detta arbete framkom att kvalitet var avgörande för de båda företagens
framgång, varför vi bestämde oss för att undersöka närmare hur kvalitet kan
mätas ett Balanced Scorecard. För insamlandet av empiri har tre grupper av
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respondenter använts. Den första gruppen består av personer som säljer
Balanced Scorecard-konceptet (säljare). Den andra gruppen består av personer
som har kunskap om Balanced Scorecard (experter), men som bedöms vara mer
distanserade till konceptet än den första gruppen. Vi benämner den ena gruppen
säljare och den andra gruppen experter i den resterande delen av uppsatsen för
att kortfattat kunna skilja dessa grupper åt, trots att begreppen inte helt avspeglar
personernas verkliga sysselsättningar. Den tredje gruppen utgörs av mindre
företag inom tillverkningsindustrin.

Vi har valt att undersöka säljarna och experterna genom intervjuer. Anledningen
till detta är att det ger en personlig kontakt med respondenten som dessutom har
möjlighet att ställa frågor om något är oklart. Intervjuformen ger näst intill
obegränsade möjligheter i form av frågor för att undersöka de enheter som
önskas. En nackdel med intervjuer som datainsamlingsmetod är att det alltid
finns en risk för intervjuareffekt, det vill säga att den som intervjuar påverkar
respondenten i viss riktning. Dessutom är det en kostsam metod. (Lekvall &
Wahlbin, 1993) Vi har försökt att undvika intervjuareffekten genom att alltid
vara två personer närvarande vid intervjutillfällena samt förbereda
respondenterna på vad intervjun skulle handla om genom att skicka ut
underlaget för intervjun i förväg. Då vår målgrupp inte varit så omfattande anser
vi att kostnaden för datainsamlingen varit rimlig. I efterhand skickades utskrifter
av intervjuerna för godkännande till respondenterna för att ytterligare försäkra
oss om att inget missuppfattats. Vid samtliga intervjuer har bandspelare använts
för att vi båda skulle ha möjlighet att vara så aktiva som möjligt. Anteckningar
har förts under intervjun som stöd för senare utskrifter av dessa och som
säkerhet vid eventuella tekniska problem under intervjuerna. Intervjuguiden som
använts vid de personliga intervjuerna återfinns i bilaga 1.

Vi har också valt att använda en enkät för att komplettera varje intervju. Detta
har använts för att vi har önskat erhålla en överblick över respondenternas
ståndpunkt vad gäller kvalitet samtidigt som alla respondenter fått ta ställning
till ett antal faktorer som skulle kunna vara indikatorer på kvalitet som vi valt ut.
Indikatorerna har valts genom dels faktorer som ansetts viktiga utifrån den
förstudie som gjorts, dels faktorer som ansetts viktiga i litteratur om Balanced
Scorecard. Enkäten delades ut efter det att intervjun avslutats och respondenten
ombads fylla i den omedelbart. Tre respondenter önskade att få skicka den
tillbaka till oss i efterhand. Enkäten återfinns i bilaga 2.

Säljargruppen utgörs av personer från företagen KPMG Consulting, Ernst &
Young Management Consulting och Renaissance Worldwide Inc. Totalt har sex
personer inom denna grupp intervjuats. Dessa företag valdes eftersom de har
Balanced Scorecard som arbetsområde och vi ansåg att personerna på dessa
företag vore kunniga inom detta område och skulle kunna tillföra mycket till
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empirin. Anledningen till att dessa företag valdes och inte några andra som
säljer Balanced Scorecard-konceptet är att tidigare kontakter skett med KPMG
samt att Ernst & Young har engagerat sig i att sprida Balanced Scorecard både
bland studenter och företag. Intresset för Renaissance Worldwide Inc väcktes då
vi genom litteraturstudier och sökning på Internet fick information om att
grundarna till Balanced Scorecard, Kaplan & Norton, startat ett företag,
Renaissance Worldwide Inc, som finns i Sverige.

Val av respondenter inom dessa företag har skett genom kontakt med en person
på företaget som sedan hänvisat vidare till lämpliga personer. Förste
kontaktperson till KPMG Consulting valdes genom att tidigare kontakt skett på
arbetsmarknadsdagar på universitetet. Förste kontaktperson med Ernst & Young
valdes genom de kontaktpersoner som stod som ansvariga för företagets
Balanced Scorecard-skola som anordnas. Förste kontaktperson på Renaissance
Worldwide Inc valdes genom det namn som stod på deras hemsida. I genomsnitt
tog intervjuerna en och en halv timme. En person valde att inte besvara enkäten
varför vi där fått ett bortfall om en person.

Säljarna har utnyttjats för att belysa kvalitet sett ur ett Balanced Scorecard-
sammanhang och den problematik som kan uppstå genom detta. Vi har avsett att
undersöka vilka problem dessa företag har stött på i samband med Balanced
Scorecard samt hur dessa problem skulle kunna lösas. Dessa respondenter är
mycket insatta i Balanced Scorecard och kan sitt område, men samtidigt är de
troligtvis färgade av att företaget i dagsläget är beroende av Balanced Scorecard.
De vill naturligtvis sälja Balanced Scorecard-konceptet och kanske försöka
vända mycket till det positiva.

För att väga upp det bidrag som konsultföretagen ger empirin har den andra
gruppen valts för att ge en mer distanserad bild av problemet. I denna grupp har
fristående konsulter och personer som forskar om kvalitet ingått. Totalt har fyra
personer intervjuats inom denna respondentgrupp. Anledning till att vi valt dessa
är att de har bedömts kunna argumentera både för och emot Balanced Scorecard
om det krävs och kunna ge en mer objektiv bild av eventuella problem. Några
inom denna grupp arbetar med forskning vid universitet, vilket gör att de
bedöms ha ett kritiskt förhållningssätt till Balanced Scorecard. Varje intervju tog
i genomsnitt en och en halv timme.

För att ytterligare få balans i empirin har, som tidigare nämnts, även företag
inom tillverkningsindustrin utnyttjats. Dessa företag har valts ut genom Cd-
romskivan Market Manager. Urvalet gjordes genom att vi gjorde en sökning på
tillverkningsindustri som SNI-kod, omsättning 50-60 miljoner och antal
anställda över 40 stycken. Träfflistan med de företag som svarade mot dessa
villkor sorterades efter högsta omsättning. Inom denna grupp skedde
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datainsamlingen med telefonintervju med utgångspunkt från ett standardiserat
frågeformulär. Totalt gjordes 20 telefonintervjuer med personer från 20 olika
företag. Varje intervju tog i genomsnitt 12 minuter. Vid telefonintervjuerna
utgick vi från den sorterade träfflistan och började ringa till dem som stod överst
och arbetade oss sedan nedåt på listan. När vi bedömde att en ytterligare intervju
inte tillförde mer information till studien avslutades datainsamlingen.

Vi har här övervägt om telefonintervju eller brevenkät skulle användas i dessa
fall. Vi beslutade oss för telefonintervju. Fördelarna med telefonintervju är att
bortfallet bedöms bli mindre än vid en brevenkät. Det är större chans att rätt
person nås, och det ges en god kontroll över vem som besvarar frågorna. Andra
fördelar är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor om så behövs och det blir
mindre kostsamt, eftersom datainsamlingen går snabbare att genomföra. En
nackdel är att det råder relativt stor begränsning vad gäller hur lång intervjun
kan vara. I praktiken är den högsta gränsen 5 till 10 minuter för mindre
engagerande intervjuer och upp till en halvtimme för mer intressanta ämnen. En
annan nackdel är att kontrollen över respondentens omgivning är dålig.
Dessutom har respondenten mindre möjlighet att vara anonym vid
telefonintervjun. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Genom att genomföra dessa telefonintervjuer var vårt syfte att belysa kvalitet ur
olika perspektiv i ett Balanced Scorecard ytterligare. Därför var antalet svar av
större betydelse än vilket specifikt företag som svarade på frågorna. Om ett
företag inte var intresserat av att delta i studien gick vi snabbt vidare till nästa på
träfflistan, eftersom vi har ansett att det var de företag som kunde tillföra något
om kvalitet som var intressanta. I samtliga fall där vi valde att gå vidare på
träfflistan var orsaken till detta att den presumtiva respondenten inte fanns
tillgänglig. Totalt krävdes sammanlagt 32 telefonsamtal innan vi bedömde att vi
hade fått in tillräckligt med information.

Inom gruppen med tillverkningsföretag har undersökts om konceptet Balanced
Scorecard används i företagen. Vi har frågat dessa företag hur kvalitet kan mätas
utifrån de olika perspektiven. Slutligen har vi bett dem att på en skala ange hur
svårt de anser det vara att mäta kvalitet. Även om företagen som intervjuades
per telefon inte vid intervjutillfället använde Balanced Scorecard var frågorna
formulerade på så sätt att de kunde besvaras ändå. Samtidigt gav detta oss god
inblick i dessa företags uppfattning om kvalitet och vi kunde därmed också
placera in svaren utifrån de olika perspektiven i ett Balanced Scorecard.
Underlaget för telefonintervjun återfinns i bilaga 3.

Vi är medvetna om att våra respondenter har haft olika förutsättningar vad gäller
vårt undersökningsområde. Säljarna och experterna har varit mer insatta samt
haft mer kunskaper inom undersökningsområdet än vad företagen varit och haft.
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Detta har vi inte sett som något problem, utan vi anser snarare att detta har lett
till att undersökningsproblemet har belysts ur flera olika synvinklar och av flera
olika grupper med olika distans till konceptet Balanced Scorecard.

2.2.1 Validitet

En första aspekt på mätningens säkerhet är om det som avses att mätas också
blir mätt. Hög validitet innebär att frågor och observationer mäter det som avses
mätas. Den använda variabeln skall vara ett relevant och lämpligt mått på den
undersökta egenskapen. Det är framför allt när attityder och abstrakta begrepp
undersökts som operationaliseringen till mätbara variabler blir avgörande för
validiteten. (Dahmström, 1996)

Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om
mätmetoden är valid eller inte. Omedelbar upplevd validitet råder om flera
insiktsfulla personer som ser en fråga är överens om att frågan anses meningsfull
med hänsyn till sitt syfte. Mätmetoden har innehållsvaliditet om ett
mångfacetterat begrepp studeras och inte kan mätas i en enda dimension utan
måste belysas ur flera olika aspekter och många likartade frågor kan behöva
ställas, men analysen sker som en enhet. Om frågorna innefattar alla väsentliga
dimensioner av mätning av kvalitet och de inte går utanför begreppets räckvidd,
kan mätmetoden anses ha god innehållsvaliditet. Om mätmetoden är valid eller
ej utifrån dessa två typer måste bedömas subjektivt. (Lekvall & Wahlbin, 1993)
Vår subjektiva bedömning av huruvida vår metod är valid eller inte tyder på att
den har omedelbar upplevd validitet samt att den har innehållsvaliditet.

Då genomarbetade och testade frågor ställts till respondenterna borde det som
önskas få svar på också givits. Med anledning av att intervjuerna skett öga mot
öga med säljar- och expertgruppen, har det funnits möjlighet att ställa
följdfrågor vid eventuella bristfälliga svar. Vid ifyllandet av enkäten gavs
dessutom konkreta svar ifyllda av respondenten själv som har kunnat
komplettera intervjun, vilket har reducerat risken för missuppfattningar.
Telefonintervjuerna med företagen inom tillverkningsindustrin anser vi inte vara
mindre valida än intervjuerna öga mot öga, eftersom frågorna liknar dem som
ställts till de två övriga grupperna. Möjligheten till följdfrågor har varit mer
begränsad vid telefonintervjuer än vid personliga intervjuer.

2.2.2 Reliabilitet

Den andra aspekten på mätningens säkerhet har att göra med mätmetodens
förmåga att motstå slumpinflytande. Om mätningen görs flera gånger på samma
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person och samma svar eller nästan samma svar ges varje gång har mätmetoden
hög reliabilitet. Om resultaten varierar är den låg. Faktorer som kan påverka
reliabiliteten är föränderliga egenskaper hos individen, till exempel trötthet,
motivation och stress. Det kan vara situationsbundna faktorer, som exempelvis
distraherande omgivning vid intervjuer. Frågorna kan ställas på olika sätt
beroende på vem som intervjuar. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Genom att vi har
försökt standardisera mätningen och använt oss av tydliga frågor är reliabiliteten
i vår undersökning, enligt vår mening, relativt hög. Det är nödvändigt med hög
reliabilitet för att hög validitet hos mätningen skall ges. Finns det stora
slumpvariationer i mätningen, mäts inte heller det som avses mätas. Hög
reliabilitet är dock inte tillräckligt för hög validitet. (Dahmström, 1996)

Eftersom data har samlats in genom intervjuer har naturligtvis respondentens
tillstånd vid intervjutillfället haft inverkan. Detta är svårt att undvika, men
genom att vi i god tid innan bokade tid för de personliga intervjuerna samt
förberedde respondenterna inför intervjun borde motivationen av att delta finnas
hos dessa. Den avsatta tiden borde göra att respondenten inte har känt sig
stressad. Likaså kan följdfrågor som har tagits upp vid varje intervju påverkat
diskussionen på olika sätt och lett till att olika frågor ställts till olika personer.
Genom att ha standardiserade frågor som utgångspunkt samt vara väl förberedda
har vi försökt undvika att intervjuerna har gjorts på olika sätt beroende på vem
som ställt frågorna. Dessutom har vi alltid varit två vid intervjutillfällena varför
de olika intervjuerna har utförts på likartat sätt. Uppföljning av intervjuerna
skedde genom att utskrifter av dessa skickades tillbaka till respondenten för
godkännande. Vid telefonintervjuerna har inte respondenterna förberetts på
samma sätt som de två övriga grupperna, vilket kan göra denna datainsamling
mindre reliabel.

2.2.3 Reflektioner

Kritik som kan ges mot tillvägagångssättet vid datainsamlingen till vår förstudie
är att namnen på de kunder som valts för utfrågning vid framtagningen av
Balanced Scorecard lämnats av de båda företagen, och dessa kan därför
eventuellt ha en viss åsikt om företagen.

En annan kritik skulle kunna vara att säljarna troligtvis är färgade av Balanced
Scorecard-konceptet. De kanske har som avsikt att måla upp en så positiv bild
som möjligt av Balanced Scorecard. Skulle det visa sig att de mjuka variablerna
inte är mätbara kan dessa företag inte sälja Balanced Scorecard. De vill troligtvis
då gärna se allt mätbart. Detta balanseras förhoppningsvis upp av de två övriga
respondentgrupperna som har bedömts vara mer objektiva och distanserade. I
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och med detta har de förhoppningsvis en vilja att dela med sig av de problem
som de har upplevt i samband med Balanced Scorecard.

Det är också viktigt att ha i åtanke att respondenterna från samtliga grupper kan
tänkas se kvalitet som ett begrepp som placeras in i ett visst perspektiv. Vid
frågor om de övriga perspektiven kan därmed en ”onaturlig” situation tänkas
uppkomma, där respondenten uttalar sig relativt oreflekterat.

Vi är medvetna om att samtliga respondenter i vissa fall kan tänkas ha givit
ogenomtänkta svar. Det handlar inte om att respondenterna varit oförberedda på
vilka frågor som skulle ställas, eftersom de fick ta del av intervjufrågorna i
förväg. Istället handlar det om att kvalitet troligen inte tidigare har kopplats ihop
med Balanced Scorecard och att många av respondenterna traditionellt ser
kvalitet främst ur ett perspektiv. Vi anser dock att svaren som givits varit
användbara för vår analys då vi också gjort en förstudie, där två styrkort tagits
fram genom vilken vi fått närhet till empirin som undersökts. Med den kunskap
vi fått genom förstudien har det varit lättare att tolka givna svar och kunna
bedöma om något varit ogenomtänkt vid intervjuerna.

Ytterligare kritik kan vara att vi kan ha påverkat respondenternas svar vid
ifyllandet av den kompletterande enkäten, genom att sitta bredvid dem. Vid både
de personliga intervjuerna och den kompletterande enkäten fanns det risk för att
respondenterna leddes in på ett visst område om frågor ställdes, men samtidigt
ser vi det som en fördel att möjligheten att ställa frågor funnits om respondenten
ansåg något vara oklart.
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3 Teoretisk bakgrund
Inledningsvis i detta kapitel ges några ord om effektivitet. Därefter beskrivs
Balanced Scorecard som verktyg för företagsstyrning, mätning samt kvalitet.
Avslutningsvis följer ett resonemang om kvalitet sett ur de fem olika
perspektiven i ett Balanced Scorecard för att utifrån styrkortet visa hur det med
litteraturen som utgångspunkt skulle vara möjligt att integrera mätning och
kvalitet i respektive perspektiv.

3.1 Effektivitet

Traditionellt sett betyder ordet effektivitet grad av måluppfyllelse. Flera
författare har under senare år ifrågasatt denna breda definition därför att de anser
att då denna definition är för oklar kommer också måttet på effektivitet att bli
oklart. Det kan vara svårt att finna objektiva kriterier för vad som skall kallas
effektivitet då detta är ett subjektivt mått. Därmed blir det upp till individerna i
varje enskilt företag att bestämma vad som skall känneteckna effektiviteten där.
Målen för dessa individer i företagen anses vara det bästa måttet på att företaget
har effektivitet. Vissa menar, att flerdimensionella modeller är nödvändiga för
att förstå effektivitet då det inte är möjligt att finna en universell modell. De
olika perspektiv som dessa modeller företräder måste ses i relation till varandra.
(Cameron & Whetten, 1983)

3.2 The Balanced Scorecard

Som tidigare nämnts ansågs de traditionella ekonomistyrningssystemen mot
slutet av 1980-talet ha förlorat sin relevans. Som en lösning på detta
presenterades Balanced Scorecard år 1995 av Kaplan & Norton. (Olve et al,
1999) Balanced Scorecard kan ses som en effektivitetsmodell, där grunden finns
i det utvidgade lönsamhetsresonemanget som har skett. Anthony &
Govindarajan (1998) ser lönsamhet som en funktion av marknadsposition,
kompetens och utveckling. Mätning av dessa tre faktorer har sedan lång tid
enbart skett genom redovisningen. Tanken har varit att det ur redovisningen går
att läsa ut vilken marknadsposition, kompetens och utveckling ett företag har.
Vid introduktionen av Balanced Scorecard ansågs det dock inte tillräckligt att
mäta lönsamheten endast på detta sätt. Syftet var nu istället att mäta de olika
delarna på olika sätt i ett Balanced Scorecard. Genom att mäta
marknadspositionen mot kund och kompetensen i ett processperspektiv kan
mätningen visa hur företaget ser ut i nuläget. Om en mätning av innovation och
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utveckling dessutom sker kontinuerligt kan en avläsning om framtiden göras. På
detta sätt kommer företaget ifrån det faktum att redovisningen endast visar
sådant som redan har skett. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Balanced Scorecard erbjuder ledningen i ett företag ett heltäckande och
övergripande verktyg som omvandlar företagets vision, affärsidé och strategi till
en sammanhängande uppsättning utfallsmått. Styrkortet kan användas som stöd
för några viktiga styrningsprocesser i företaget, exempelvis:

1. Förtydliga och omvandla visionen och strategin
2. Kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal
3. Planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ
4. Stärka strategisk feedback och lärande (Kaplan & Norton, 1999)

Med Balanced Scorecard utvecklas kommunikation och återkoppling mellan
ledning och medarbetare, vilket bidrar till att skapa en lärande organisation där
alla parter känner sig delaktiga och motiverade att utveckla verksamheten.
Balanced Scorecard kopplar alltså samman den strategiska nivån och den
operativa verksamheten, där en utvärdering av verksamheten sker både uppifrån
och nedifrån. Mål och strategier tydliggörs för samtliga i organisationen som
dessutom kan vara med och arbeta för deras uppfyllelse. Medarbetarna får ökad
förståelse för den roll de spelar i företaget och vad de kan göra för att förbättra
resultatet. Möjligheterna att skapa framtida värde genom innovation och
utveckling av arbetsmetoder och produkter skapas. (http://www.ey.se
/eyweb/eymc2.nsf, 2000-02-21) Se figur 2.

Operativ
verksamhetStrategi

Balanced
Scorecard

Figur 2 The Balanced Scorecard

Styrkortet belyser och följer upp verksamheten utifrån fem olika perspektiv och
innehåller mått utifrån dessa. Dock skall poängteras att ett Balanced Scorecard
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kan ha varierande antal perspektiv. (Kaplan & Norton, 1999) Vi har här valt att
redovisa de perspektiv som vi använt oss av i vår förstudie. Ordningen på
perspektiven kan variera. Dessa perspektiv utgår vi från i den resterande delen
av uppsatsen.

•  Finansiellt - Hur uppfattas företaget av sina aktieägare?
•  Kund - Hur uppfattas företaget av sina kunder?
•  Interna processer - Hur kan processer och aktiviteter utvecklas och

förbättras?
•  Medarbetare - Hur utvecklas medarbetarnas kompetens?
•  Innovation och utveckling - Hur kan företaget skapa värde i framtiden?

(http://www.ey.se/eyweb/eymc2.nsf, 2000-02-21)

För att kunna fatta beslut i dagens allt mer komplexa omvärld är det av stor vikt
att använda sig av flera instrument. Dessutom blir helheten av betydelse för att
styrningen inte skall bygga på fel grunder. En av de stora fördelarna med ett
Balanced Scorecard är att det skapar balans på ett nytt sätt i jämförelse med den
traditionella ekonomistyrningen. Styrkortet innehåller mått av både finansiell
och icke finansiell karaktär. Måtten varierar med avseende på tid, mängd, värde
och index. Styrkortet möjliggör användandet av mått som både representerar
dåtid, nutid och framtid. (Kaplan & Norton, 1999) Detta visas i figur 3. En
process i ett företag har många olika intressenter och därmed blir det också
många olika perspektiv som är av stor vikt för mätning (Ahl & Gournambassis,
1997). Balanced Scorecard ökar förutsättningarna för att identifiera problem i
verksamheten och synliggöra dessa, men lösningen av dem kvarstår. Det är
viktigt att det vid avvikelser görs en handlingsplan där åtgärder kan vidtas som
syfte till förändring annars är styrkortet värdelöst. (Hallgårde & Johansson,
1999)

Figur 3 Fem perspektiv i ett Balanced Scorecard
Källa: http://www.ey.se/eyweb/eymc2.nsf, 2000-02-21
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När de olika mätetalen sätts för de framtagna framgångsfaktorerna, är det viktigt
att formulera mål för de olika måtten. Det är då lämpligt att använda sig av den
så kallade SMART-principen, som innebär att målen skall vara:
•  Synliga och specificerade
•  Mätbara
•  Accepterade
•  Realistiska
•  Tidssatta (när skall målet nås) (Hallgårde & Johansson, 1999)

Den arbetsgång som följts vid framtagningen av Balanced Scorecard för de två
företagen i förstudien har kortfattat varit följande: Först skall branschen, dess
utveckling och företagets roll definieras. Därefter skall visionen och målen för
företaget samt företagets strategier för att uppnå målen fastställas. I detta arbete
är det lämpligt att ta hjälp av en så kallad SWOT-analys, där företagets interna
styrkor och svagheter tas fram och företagets externa möjligheter och hot
definieras. Nästa steg är att ta fram kritiska framgångsfaktorer (KFF:er) och
välja de perspektiv som är aktuella för företaget. När dessa är definierade skall
mått tas fram som på ett lämpligt sätt mäter huruvida dessa KFF:er uppfylls.
(Hallgårde & Johansson, 1999) Måtten har tagits fram genom intervjuer med de
anställda vid respektive företag, eftersom de anses ha bäst inblick i vilka mått
som behövs och vilka som används idag (Holmström, 1997). Om bra mått tas
fram har företaget goda möjligheter att lyckas med att uppnå sin vision och sina
mål. Därefter blir det företagsledningens uppgift att utvärdera, skapa en
handlingsplan samt att följa upp och hålla styrkortet i drift. (Hallgårde &
Johansson, 1999) Framtagna framgångsfaktorer och verksamhetsmått fungerar
som drivkrafter för långsiktig tillväxt och finansiell utveckling
(http://www.ey.se/eyweb/eymc2.nsf, 2000-02-21).

Utifrån den förstudie som genomförts har vi kommit fram till att båda dessa
företag har kvalitet som en kritisk framgångsfaktor i kundperspektivet. Vi valde
att lägga kvalitet i endast ett perspektiv, men vi tycker oss kunna se annat i
styrkortet som skulle kunna vara indikatorer och mått på kvalitet. Detta har lett
till att intresse för att undersöka om kvalitet kan finnas i samtliga perspektiv i ett
Balanced Scorecard har väckts.

3.3 Mätning

Balanced Scorecard handlar, som tidigare nämnts, om mätning och kvantifiering
av företagets verksamhet varför vi i detta avsnitt diskuterar vad mätning är. Ett
mått är ett standardsätt att kalkylera prestationsresultat av en arbetsprocess. Det
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beskriver resultatet i objektiva termer som är logiska och kvantifierbara. Ett bra
mätsystem börjar med toppledningens styrkort för att mäta framgång och
omvandlar dessa till handlingsmått som används av de anställda längst ned i
organisationen. (Chaudhuri & Acharya, 2000)

Mätningar som görs systematiskt kan betraktas utifrån organisationen som en
pågående process, en mätprocess. I det första steget i denna process kan mätning
ske på många olika sätt. Här är det av stor vikt att mätningarna är korrekta och
görs effektivt. I nästa skede görs en analys mot historiska data. Därefter skall
data tolkas och presenteras. Här blir också den dialog som förs om de framtagna
måtten av stor vikt i form av återföring på de resultat som framkommit. Detta är
av stor vikt då måtten i annat fall lätt förlorar sin förankring. Undersökningar
visar att företagsvida mätsystem är svåra att använda på ett bra sätt, eftersom de
kräver långtgående förändringar i attityder och företagskultur. Tiden som krävs
kan variera stort. Uppskattning av kvalitetsstatus blir enkel och systematisk om
analysen görs genom att processen i verksamheten följs. (Ahl & Gournambassis,
1997)

Det är oklokt att försöka introducera ett mätsystem som är ämnat att spegla hela
verksamheten. Uppgiften är komplicerad och en hög nivå av mognad krävs både
bland ledning och personal. Mätsystemet bör istället vara fokuserat på några få
områden. Om ett väldesignat mätsystem används, blir data som mäts exakt.
(Sörqvist, 1997)

Ljungberg (1994) tar upp några aspekter som det är viktigt att ta hänsyn till för
att en mätteknik skall fungera. Dessa är följande: att informationen är enkel och
lättförståelig, att den är kraftfull, att den ger motiverande feedback samt att de
risker valet av information medför tydliggörs. (Ljungberg, 1994) Det är också av
stor vikt att måtten i ett Balanced Scorecard är:
•  Mätbara - Går det att mäta?
•  Giltiga - Mäter måttet det som det skall mäta?
•  Tydliga - Förstår alla måttet?
•  Effektiva - Är det rimligt att mäta detta med avseende på kostnad och tid?

(Ernst & Young Management Consulting, 2000)
 
Icke-finansiella mått som bland annat fokuseras i konceptet om Balanced
Scorecard kan fungera väl om de används korrekt, men de kan också innehålla
vissa fällor (gällande design och implementering) som kan göra dem ineffektiva.
Styrkortet kan exempelvis innehålla mått som är svåra att kvantifiera. Ett viktigt
mått som till exempel kundnöjdhet bör innehålla konkreta uttryck från de kunder
som är nöjda och inte endast innefatta reklamationer eller varor som skickats
tillbaka. Det är också av största vikt att företaget väljer att inte fokusera på för
många mått. Målen som sätts upp måste vara kompatibla och får inte säga emot
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varandra. De mått som fokuseras skall också vara påverkbara av dem som deltar
i verksamheten. (McKenzie & Shilling, 1998)

3.4 Kvalitet

Vårt intresse för kvalitet kom att väckas då de två företagen i förstudien
koncentrerar mycket av sin tid på att förbättra kvaliteten. Under slutet av 1940-
talet kom kvalitet att fokuseras i Japan. Tidigare hade åsikterna i USA varit att
det inte går att ha både kvalitet och produktivitet på en och samma gång. De nya
idéerna innebar att förbättringar i kvaliteten leder till ökad produktivitet, vilket
sågs som en kedjereaktion, se figur 4. (Deming, 1986)

Kostnadsminskning

Håller sig kvar i branschen Ger mer och mer jobb

Fånga marknaden
med bättre kvalitet,

lägre pris
Ökad produktivitet

Ökad kvalitet

Figur 4 Kedjereaktion som följd av förbättrad kvalitet
Källa: Deming, 1986, sid. 3

Definitionerna av kvalitetsbegreppet är många, men de flesta har sin
utgångspunkt i kunden. Begreppet kvalitet har länge främst förknippats med
produkters fysiska egenskaper, bra material, praktisk utformning, slitstyrka et
cetera. Enligt Helling (1997) har begreppet kvalitet nu fått en vidare innebörd:

”Företagets totala förmåga att i samverkan med andra företag tillfredsställa
kundernas behov och att kunna överträffa deras förväntningar.”

Helling, 1997, sid. 14
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3.5 Kvalitet ur de olika perspektiven i ett Balanced
Scorecard

Utgångspunkten i denna studie är att integrera kvalitet och Balanced Scorecard.
Balanced Scorecard innehåller fem perspektiv (finansiellt, kund, interna
processer, medarbetare samt innovation/utveckling). I följande avsnitt kopplas
olika teorier om mätning av kvalitet samman med de olika perspektiven.
Teorierna har placerats in där vi anser att de passar in. Som stöd för att göra på
detta sätt är att det under 1970-talet presenterades en idé i Japan om
”företagsomfattande kvalitetskontroll”. Den byggde på att kvalitetssystemet sågs
genom olika, men interagerande perspektiv: utifrån anställda, kunder och
ledningen. Tanken med detta var att tillvarata samtliga intressenters intressen.
När det gällde de anställda var det väsentliga att öka motivationen och när det
gällde kunden var det istället att leverera varor med konsistent kvalitet och med
den kvalitet som önskades. För personerna i ledningen var det viktigt att erhålla
ökad marknadsandel samt att reducera kostnaderna. (International Encyclopedia
of Business & Management, 1996) Genom att placera in kvalitetsteorierna i de
olika perspektiven i ett Balanced Scorecard torde beaktning ske av vad kvalitet
innebär för företagets olika intressenter.

3.5.1 Finansiellt perspektiv

Enligt Knod & Schonberger (1997) kan kvalitet vara mycket positivt för
företaget i form av förbättrad ekonomisk ställning. De menar att ständiga
kvalitetsförbättringar kan leda till många konkurrensfördelar, se figur 5.
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Figur 5 Konkurrensfördelar genom kvalitetsförbättring
Källa: Knod & Schonberger, 1997, sid. 54

Förbättringar i kvalitet ger positiva effekter på produktivitet och senare även på
kostnadsreduktionen. Kvalitet spelar också en viktig roll för ökad kundnöjdhet,
vilket ökar graden av bibehållande av kunderna, lägre marknadsföringskostnader
samt ökade intäkter. Att koppla samman intern kvalitetsupplevelse och externa
upplevelser från kunder är en komplicerad process. Detta kräver förståelse för
hur företagets agerande betalar sig i ökad nöjdhet. (Gustafsson et al, 2000)

Det är viktigt att beakta att målet med verksamheten är att maximera
aktieägarnas värde genom ökade vinster och inte genom att kostnaderna blir
lägre. Förbättrad kvalitet leder ofta till förbättrad marknadsandel eller lägre pris.
Rykte om att företaget har kvalitet sprids och nya intäkter genereras. Det kan
även finnas samhällsnytta med kvalitet. (Miller & Morris, 2000)

3.5.2 Kundperspektiv

Före den industriella revolutionen kände de flesta näringsidkarna sina kunder
väl. Dessa visste om kunden var nöjd och vad som skulle göras för att kunden
skulle få ökad tillfredsställelse med produkten. Tillverkningsprocessen var enligt
följande: 1) Designa produkten 2) Tillverka den 3) Försöka att sälja den. Idag är
det, för att kontinuerligt kunna hålla kontakt med sina kunder, av stor vikt att
också lägga till ett fjärde steg. Detta innebär att testa produkten hos
konsumenten, det vill säga ta reda på vad kunden tycker om produkten och
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varför vissa personer väljer att inte köpa den. Om dessa fyra steg införs i
företaget kan en cykel bildas som innebär ständigt ökad tillfredsställelse hos
konsumenten. Detta innebär en oändlig förbättring av kvaliteten till en allt lägre
kostnad och med allt bättre position gentemot konkurrenterna.

Shewhart poängterar svårigheten med att definiera kvalitet då användarnas
framtida behov måste översättas till mätbara egenskaper så att produkten kan
designas och ges ut för att ge tillfredsställelse till ett pris som kunden är villig att
betala. Konsumenten är den viktigaste delen av produktionslinjen. Köper inte
kunden produkten är det ingen idé för företaget att producera. Nödvändigheten
att studera kundens behov och att ge service tillsammans med produkten samt att
ingen kan gissa sig till den framtida förlusten av förlorade intäkter från en
missnöjd kund var några av de viktigaste tankarna om kvalitet som
kommunicerades ut till japanska företag under början av 1950-talet. (Deming,
1986)

Kvalitetsmått utgör det mest positiva steget som tagits för att bredda basen för
att mäta prestationer i företagsverksamhet. Diskussionen om kvalitetsmått ligger
nära kundnöjdhet, där mått för kvalitet på kundservice är ett logiskt nästa steg i
utvecklingen av kvalitetsmått. Mätningar som då görs är internt genererade
index (som defektgrad) som förmodas relateras till kundnöjdhet. En utvärdering
av prestationen har då skett genom att data samlas in direkt från kund för mer
direkta mått som grad av kundbibehållande, marknadsandel och uppfattat värde
av produkter och tjänster. (Harvard Business Review, 1998)

3.5.3 Intern process-perspektiv

Nyckelorden i Japan är begreppen JIT (Just In Time) och TQM (Total Quality
Management), vilka bygger på att tillverka och leverera felfria produkter när
kunderna behöver dem. Det viktigaste är att undvika muri, muda och mura.

Muri:
Betyder överdrift. JIT innebär att idealet kräver order i kvantiteter, vilket ger
mindre omarbetning och snabb feedback vad gäller defekter. Mindre kvantiteter
leder till uppmärksamhet på och lösning av uppkomna problem. Ställ- och
orderkostnader reduceras ständigt i Japan.

Muda:
Betyder slöseri. Total eliminering av partiformning (idealet) omöjliggör
stickprovstagning och ingen felprocent per parti anses tillåten. Kvalitet vid
källan är operatörernas sak, inte kvalitetsstyrningens, eftersom operatörerna
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ansvarar för att defekter förebyggs och inte kan fortsätta oupptäckta i
produktionskedjan.

Mura:
JIT:s recept är att ta bort buffertlagren för att belysa oregelbundenheter och
korrigera bakomliggande orsaker istället för att dölja dem genom buffertlager.
(Schonberger, 1985)

Grundtanken med JIT är att allt överflöd (aktiviteter som inte ger ytterligare
värde till produkten med hänsyn till kunden) i organisationen skall elimineras.
Överflöd och förseningar skall undvikas i samtliga steg från råmaterial till
slutkonsument och från produktidé till produktlansering. Den totala ledtiden
skall reduceras liksom den tid det tar med aktiviteter som exempelvis Forskning
och Utveckling, design och stöd. Det handlar vidare om förflyttning av material
till rätt plats i rätt tid. JIT kan definieras som att ha korrekt material tillgängligt
på rätt plats i senast möjliga tid utan att orsaka någon försening gentemot
kunden. Komponenter produceras och levereras inte förrän de omedelbart kan
användas. (Bicheno, 1991)

Total Quality Management (TQM) baseras på principerna total kundnöjdhet,
anställdas engagemang, ständig förbättring samt långsiktiga relationer med
leverantörer och kunder. I en studie undersöktes 600 företag som vunnit något
slag av kvalitetsutmärkelse för att bevisa att det finns en relation mellan TQM
och företagets finansiella framgång. Studien visade att en effektiv
implementering av TQM förbättrar den finansiella prestationen. Resultaten i
denna studie visade att företag som hade effektiv TQM hade bättre aktiekurs och
bättre vinst än de konkurrerande företag som jämförelser gjordes med.
(Hendricks & Singhal, 1999)

Hackman & Wageman (1995) tar upp tre mätproblem som kan förekomma i
samband med TQM. För det första kan ett sätt att kringgå allmänna mätproblem
när det gäller marknadsandel, vinst eller aktiekurs vara att ha produktivitetsmått
på individnivå eller enhetsnivå och sedan aggregera dessa. Sådana mått har
generellt psykometriska problem och länken mellan individuell och
organisatorisk produktivitet är inte uppenbar. För det andra kan externa
(utanförliggande) faktorer påverka negativt på så sätt att länken mellan
processerna och organisationens prestation försvagas. För det tredje finns det
ofta en brist på överensstämmelse mellan kortsiktiga och långsikta
organisatoriska resultat och det gäller att bestämma hur lång tid efter införandet
som en analys av prestationen skall göras. Ju längre tid som går desto större
möjlighet har TQM att realisera dess effekter på organisatoriska resultat, men
desto mer kan andra faktorer förvärra detta resultat. Sammanfattningsvis gör
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dessa svårigheter det näst intill omöjligt att statistiskt spåra direkta effekter av
TQM på globala mått av organisatoriska resultat.

De mått som oftast rapporteras är förbättringar i felprocent, minskad tidsåtgång i
hela processen och insparade kostnader på processens effektivitet. Dessa saker
stämmer överens med TQM:s införande, men bristen på forskning gör det
omöjligt att tillskriva dem direkt till TQM. Lämpligare mått är istället bättre
utförande i att mäta kundkrav, förbättra organisatorisk kapabilitet och större
kunskap och nöjdhet hos medarbetarna. (Hackman & Wageman, 1995)

I reglerna för ISO 9000:2000 är mätningen och analysen av den nuvarande
kvaliteten på det som produceras samt kvalitetsförbättring viktigt. Produkter,
processer och kundnöjdhet eller missnöjdhet mäts. (West et al, 1999) Tsiakals et
al (1999) jämför införandet av ISO 9001 med Maslows behovshierarki. ISO
9001 ses som basen och allt över den ses som förbättrad prestation. Målen
varierar på de olika nivåerna. Dessa är överlevnad eller yttre effektivitet, inre
effektivitet samt konkurrensfördel. Först måste basbehoven uppfyllas. Företaget
kan inte överleva utan att ha uppfyllt dessa. Se figur 6. Varje nivå skall passa
ihop med företagets strategiska mål. Högst upp i hierarkin måste samtliga i
organisationen vara involverade. Basen har vissa minimikrav på kvalitet som
måste uppfyllas. Systemet granskas för att se om krav på kundtillfredsställelse
uppfylls. Över baslinjen måste organisationens ledning beakta framtida
kundbehov. (Tsiakals et al, 1999)
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Figur 6 Kvalitetshierarki
Källa: Tsiakals et al, 1999, sid. 198

Ett väl utvecklat och fungerande kvalitetssystem reducerar risker för att tillverka
felaktiga produkter/tjänster. Ett kvalitetssystem som bygger på ISO 9000-
normer kan vara en bra bas att stå på, men det behöver inte med säkerhet vara på
detta sätt. Standardisering leder inte i sig till förbättringar. Ständiga förbättringar
kan åstadkommas genom att medarbetare ständigt upptäcker nya problem och att
de tillåts ifrågasätta regler och rutiner för att finna bättre arbetsformer. Det är
viktigt för ledningen att inse att kvalitetssystem motsvarande ISO 9000 är något
som främst kommer till användning på operativ nivå. Det är inget system avsett
för ledningens arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling. (Helling,
1997) Eftersom kvalitet ofta definieras utifrån kundens behov kan det vara av
vikt att ta upp Utmärkelsen Svensk Kvalitet som är ett verktyg för
kundorienterad verksamhetsutveckling. Med hjälp av denna kan en organisation
utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt
förbättringsarbete med fokus på kunder, medarbetare och verksamhetens
processer. Verktyget har en förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera på
ledarskapets betydelse och det förutsätter att alla medarbetare medverkar.
Utmärkelsen Svensk Kvalitet baseras på tretton grundläggande värderingar, som
utgör kärnan i kundorienterad verksamhetsutveckling. Värderingarna är:
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Kundorientering, Engagerat ledarskap, Allas delaktighet, Kompetensutveckling,
Långsiktighet, Samhällsansvar, Processorientering, Förebyggande åtgärder,
Ständiga förbättringar, Lära av andra, Snabbare reaktioner, Faktabaserade beslut
och Samverkan.

Arbetet går ut på att beskriva hur verksamheten verkligen fungerar inom olika
områden. Vid utvärderingen formuleras organisationens starka sidor och
förbättringsmöjligheter. För att kunna kvantifiera utvärderingen jämförs
verksamheten med en utvärderingsmatris, varvid ett procenttal erhålls. Ju mer
organisationens angreppssätt genomsyras av de grundläggande värderingarna,
desto positivare omdömen kommer utvärderingen att resultera i. Jämförelsens
utvärderingsgrunder är angreppssätt, tillämpning och resultat. Antal poäng som
företaget totalt har fått kan summeras ihop och jämföras med ett utlåtande om
den uppnådda poängnivån. (Verksamhetsutveckling med Utmärkelsen Svensk
Kvalitet, 1999)

3.5.4 Medarbetarperspektiv

Medan överlevnad kan ses som ett legitimt mål är det inte tillräckligt
representerat i organisationers syfte. Litteraturen inom Human Relations menar
att fokus måste ligga på människor i organisationen och de roller, behov och
förväntningar som medarbetarna har måste beaktas. Särskild betoning läggs på
motivation, ledarstil och deltagande som kritiska faktorer för att lyckas.
Hawthorne-studierna kan tolkas som ett tidigt fokus på ledning. (Beckford,
1998) Dessa påvisade att människors motivation är ett mycket komplext
fenomen och att detta kan påverkas tillfälligt genom att de anställda
uppmärksammas. Människor påverkas av uppmärksamhet lika mycket som av
monetär belöning. (Knod & Schonberger, 1997) Människor gör sitt bästa om de
vet om att de mäts och känner till de uppgifter för vilka de ansvarar. Det är
viktigt att komma ihåg att kvalitetsstrategin endast kan nås med hjälp av de
anställda. (Hake-Surplus, 2000)

I grunden är det samtliga anställda på företaget som skall verka för det
kontinuerliga kvalitetsarbetet. För att medarbetaren skall trivas och utvecklas i
sin arbetsmiljö är det enligt Knod & Schonberger (1997) viktigt att handling
vidtas på tre olika fronter, vilka är träning, organisation och lokalt ägarskap.
Alla människor behöver träning för att klara av det kontinuerliga
kvalitetsförbättringsarbetet, problemlösning och statistisk processkontroll.
Dessutom är det viktigt att tränas i de kunskaper som behövs för arbetet och med
tvärfunktionell träning för förståelse för företaget i det stora hela. Människor i
organisationen behöver också ständigt komma i nära kontakt med kunder (som
befinner sig i den nästkommande processen) och leverantörer (som representerar



Att mäta kvalitet i ett Balanced Scorecard

31

den föregående processen). Detta kräver i sin tur att organisationen satsar på
tvärfunktionella kund-, produkt- och serviceorienterade team och projekt.
Styrningen och belöningssystemet måste stämma överens med de mål som sätts
upp i företaget för kundcentrerad kvalitet som drivs av anställda och team samt
ständig kvalitetsförbättring. (Knod & Schonberger, 1997)

3.5.5 Innovations- och utvecklingsperspektiv

I kundperspektivet togs teorier upp om att det är kunden som avgör kvaliteten.
En teori som hänger samman med detta, men som är kopplad till innovations-
och utvecklingsperspektivet är Kundcentrerad planering (QFD1). Detta är en
metod för att effektivisera produktframtagningsprocessen i ett företag. Det
snävare kvalitetsbegreppet som endast mäter hur stor andel defekta produkter
som produceras är starkt förknippat med effektiviteten i företaget. En höjning av
kvalitetsnivån minskar de icke värdehöjande aktiviteterna i företaget,
exempelvis omarbetningar, kassationer och reklamationer. På sikt ger detta lägre
kostnader, vilket resulterar i förbättrad lönsamhet.

Den vidare definitionen av kvalitet, att tillfredsställa kundernas behov och
förväntningar, ger att det bästa måttet på ett företags kvalitetsnivå är andelen
nöjda kunder. Detta är svårt att mäta på kort sikt, men på längre sikt leder en hög
kvalitetsnivå till större marknadsandelar inom marknadssegmentet. QFD är en
metod för att effektivisera produktframtagningsprocessen och på så sätt få
nöjdare kunder, kortare utvecklingstider och en högre produktivitet. Det gäller
att undersöka vem kunden är, vad kunden vill ha och hur dessa kundönskemål
skall tillfredsställas. QFD är ett system för att översätta kundens önskemål till,
för företaget, relevanta specifikationer i varje steg av produktframtagnings-
processen, se figur 7.

                                          
1 Quality Function Deployment
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Figur 7 QFD – ett system bestående av fyra faser
Källa: Andersson, 1990, sid. 8

Kundcentrerad planering, QFD, är ett system bestående av fyra principiellt olika
steg. I det första steget, produktplanering, handlar det om att gå från
kundönskemål till produktegenskaper. I det andra steget, produktutformning,
väljs det konstruktionskoncept som uppfyller uppsatta målvärden på
produktegenskaperna. Delegenskaper väljs sålunda. Vid det tredje steget
översätts de kritiska delegenskaperna till tillverkningsoperationer med
tillhörande tillverkningsprocesser. Detta steg benämns processutformning.
Slutligen i det fjärde steget tas tillverkningsinstruktioner för de
tillverkningsoperationer som fastställts fram. (Andersson, 1990)

Genom att använda QFD kan ett externt kundfokus med betydelsen av att
översätta kundbehov i deras interna betydelser bli fulländade. Att koppla
samman dessa traditionellt åtskilda system kan ge problem när kunden driver de
kvalitetsförbättringar som görs. (Johnson & Gustafsson, 1997)

En annan teori som bör beaktas vad gäller innovation och utveckling är
målkostnadsstyrning (target costing). En målkostnad är den tillåtna kostnaden
som företaget kan ha för en produkt för att fortfarande tjäna den önskade vinsten
på produkten. Det är ett marknadsdrivande kostnadssystem där målkostnaden
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sätts genom att kundkrav och konkurrenternas erbjudanden beaktas.
Målkostnader nås genom att fokusering sker på produkt- och processdesign och
genom ständig förbättring av stödprocesserna. Målkostnadsstyrning initieras vid
det tidigaste steget i produktutvecklingen och tillämpas sedan genom produktens
livscykel genom att hela kedjan som skapar värde involveras. (Ansari et al,
1997)
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4 Syn på kvalitet ur olika perspektiv
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit under de personliga
intervjuerna och under telefonintervjuerna. Vi har valt att dela upp resultatet av
de personliga intervjuerna i två delar, dels för säljarna, dels för experterna, för
att se om vi kan finna intressanta skillnader mellan grupperna. Originalversionen
av intervjuguiden återfinns i bilaga 1, enkäten i bilaga 2 samt
telefonintervjuguiden i bilaga 3. Om svar som framkommit vid datainsamlingen
ansetts vara av stor vikt för analysen redovisas detta i följande avsnitt oavsett
hur många respondenter som uttalat sig i frågan. Om flera respondenter har
uttalat sig på liknande sätt i en fråga anges att så är fallet.

Tanken i studien har varit att få respondenterna att se kvalitet utifrån Balanced
Scorecard genom att fråga vad som menas med och hur mätning kan ske av
kvalitet i de olika perspektiven. Inledningsvis ombads respondenterna dock vid
de personliga intervjuerna samt på den kompletterande enkäten att först
definiera kvalitet och därefter se kvalitet kopplat till de olika perspektiven i ett
Balanced Scorecard. Anledningen till att vi utförde undersökningen på detta sätt
är att vi först önskade erhålla en bild av respondenternas syn på kvalitet utan
koppling till perspektiven och kunna ha detta i åtanke vid analysen. Även i
telefonintervjuerna tillfrågades respondenterna om deras uppfattning om
kvalitetsbegreppet.

4.1 Intervjuer

Till en början bad vi våra respondenter att definiera kvalitet för att få veta hur de
ser på begreppet, vilket kan vara värdefullt för att kunna analysera resultaten i
vår studie.

4.1.1 Definition av kvalitet

Säljare

Vid en diskussion med säljarna om hur kvalitet skulle definieras framkom att
kvalitet är ett väldigt brett begrepp. De flesta respondenterna ansåg att kvalitet är
att möta totalsumman av de krav som ställs. Någon betonade att det handlar om
”rätt kvalitet”. Kraven som ställs kan vara både mjuka och hårda och finns i
flera dimensioner. Ett viktigt uttryck i sammanhanget är förväntan på en
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leverans i olika avseenden och att det är viktigt att ha balans i denna leverans.
En av respondenterna förklarade begreppet kvalitet utifrån en modell som visas i
figur 8. Kunden har en förväntansbild, ett förväntat värde. Är kunden beredd att
betala ett visst pris får denne en viss leverans. Kunden upplever kvalitet i
samtliga utfall om denne får något som motsvarar det förväntade värdet.
Kvaliteten är alltid lika med ett utmed linjen i modellen. Företagets image kan
byggas på kvalitet.

V ärde

K ostnad
Skoda

Saab

B M W

R olls R oyce

K valitet =  1

Figur 8 Definition av kvalitet
Källa: Helgegren, Renaissance Worldwide Inc, 2000-03-14

En annan respondent definierade kvalitet som att ha kvalitet i de interna
processerna. Det viktiga då är att ha kvalitet inom processen och i det som
lämnar processen. Det finns således både intern och extern kvalitet. Studien
visade också att kvalitet är olika viktigt för olika företag.

Studien har således visat att definitionen av begreppet kvalitet handlar om vad
kunden förväntar sig, de krav som kunden ställer och det pris kunden är villig att
betala.

Experter

Även bland experterna har de flesta haft med kunden i kvalitetsdefinitionen. Det
har påpekats att det finns många olika definitioner, men de flesta vill utgå från
kunden. Kvalitet anses vara att överträffa kundens behov, förväntningar och
krav på en produkt. En respondent har uttalat sig ha en TQM-baserad definition.
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Det har också poängterats att definitionen av kvalitet beror på vem som ser på
det, exempelvis banken, leverantörer eller styrelsen. En annan av respondenterna
har betecknat ordet kvalitet som en egenskap. Respondenten menar att ha ”hög
kvalitet” kan vara väldigt värdeladdat, vilket gör ordets användning olämpligt i
styrningssammanhang. Det handlar om ett försök att identifiera vilka
egenskaper, vanligen hos en produkt, som är viktiga för kundens behållning av
den erfarenheten. Kundkvalitet innebär att det är viktigt att avgöra vad kunden
vill ha. Kvalitetsstyrning handlar då om att påverka så att den ger den avsedda
kvaliteten. Det kan handla om teknisk kvalitet, exempelvis hållfasthet, men även
design. Studien har också visat att kvalitet är det företaget väljer att säga skall
vara dess kvalitet. Som svar på att definiera kvalitet har en av respondenterna
sagt som följer:

”Kvalitet är något man definierar utifrån en analys av hur man vill ha det, till
exempel vad man tror att kunden vill ha, hur man (själv) anser att Forskning och
Utveckling bör vara och så vidare.”

Nils-Göran Olve, Concours Cepro, 2000-03-14

4.1.2 Viktigaste indikator på kvalitet

I tabellerna nedan redovisas samtliga svar på frågan om vilken indikator på
kvalitet som är av största vikt.

Säljare

Respondent Indikator på kvalitet Mått på denna indikator
1 Företagets ledning --
2 Felpriskostnad, reklamationer Kostnader, antal reklamationer
3 Nöjd kund Nöjdkundindex
4 Kunduppfattning Kunduppfattning
5 Produktkvalitet --
6 Nöjd kund Resultat sett ur kundperspektiv

Tabell 1 Viktigaste indikator på kvalitet enligt säljare
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Experter

Respondent Indikator på kvalitet Mått på denna indikator
1 Kundens upplevelse av företaget Nöjdkundindex
2 Kundtillfredsställelse Skala 1-7 eller 1-10
3 Att kunderna tycker bra om företaget Vad tjänar vi på att samarbeta med det här

företaget? Täta telefonsamtal, reklamationer
4 Beror på vad företaget väljer att satsa på:

antingen är det börskurs, det vill säga hur
bra företaget lyckas att förklara för
kapitalmarknaden om sina framtida
möjligheter eller nöjdhet hos kunder. Vad
som väljs är beroende av den strategi som
företaget har.

Om strategin är nöjda kunder:
Nöjdkundindex
Om kunden inte har så många alternativ till
produkten eller tjänsten spelar det ingen roll
om inte kunden är nöjd

Tabell 2 Viktigaste indikator på kvalitet enligt experter

4.1.3 Finansiellt perspektiv

Säljare

Flera respondenter betonade att det finansiella är effekten av allt annat och
således även av kvaliteten. Lämpliga mått på denna effekt av kvaliteten kan vara
bland annat försäljningen, kostnaderna, vinsten, lönsamheten eller finansiell
styrka på kort och lång sikt. Vinst och soliditet kan också sättas i relation till
omsättningen. De flesta respondenter ser det mer som att det är kvalitet på de
produkter och tjänster som ges. Det hela är ett flöde. Är kvaliteten god inom de
interna processerna ger detta effekt på kundperspektivet, vilket ger effekt på det
finansiella. Det finns ett kundvärde och i detta kundvärde ligger ofta kvalitet.
Kundvärdet kan företaget ta betalt för.

Några av respondenterna framförde att det handlar om till vem företaget
levererar finansiellt värde, det vill säga ägare och intressenter. För att mäta
kvalitet är måtten olika beroende på vem som är intressent. Ägarna har intresse
för avkastning och långsiktig trygghet. Detta kan mätas genom någon typ av
avkastningsmått, exempelvis kassaflöde, vinstmarginal, avkastning på eget
kapital, Total Shareholder Return, Return On Investment och Economic Value
Added. Långivarna däremot är intresserade av säkerheten på utlånande medel
och en riskanalys av verksamheten görs. Lämpliga mått på detta kan då vara hur
balansräkningen ser ut, till exempel tillgångarnas restvärde. Ytterligare en
intressentgrupp är medarbetaren, som är intresserad av den långsiktiga
överlevnaden och ett positivt kassaflöde för att företaget skall kunna betala ut
lönerna. Det kan då vara kassaflöde eller vilka tillgångar som finns som är ett
kvalitetsmått. En respondent betonade dock att vissa menar att det räcker med
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att företaget har ett ägarperspektiv, eftersom det övriga som de andra
intressentgrupperna är intresserade av följer med automatiskt. Det viktiga blir då
att det finns mål som ökar aktieägarvärdet och att företaget fokuserar på rätt
saker.

En annan åsikt som framfördes var att det handlade om kvaliteten på företagets
ekonomisystem. Avgörande kan vara hur väl integrerat ekonomisystemet är
kopplat till företagets planering och styrningssystem, att underlaget till
redovisningen är korrekt och att det som avses mätas också mäts. Det är viktigt
att det finansiella har en långsiktig koppling. Lämpliga mått på kvalitet utifrån
detta synsätt kan vara hur stor del av företagets budget som är tydligt förankrad i
strategin och hur stor del av verksamhetsstyrningen som är kopplad till
långsiktighet.

Ytterligare en åsikt som framfördes var att kvalitetsbristkostnader kan ses som
ett tecken på kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. Exempel på kvalitetsmått som
givits utifrån detta resonemang har varit reklamationer, kassationer och
kostnader för prognosmissar. Vi finner detta svar anmärkningsvärt då vi anser
att kvalitetsbristkostnader inte alls handlar om effekter av kvalitet i företaget.
Detta diskuteras vidare i analysen.

Experter

Även experterna kan ses ha olika synsätt på kvalitet och det finansiella
perspektivet. En grupp respondenter tar upp lönsamhet, kapitalmått, soliditet,
kostnader och vinst som ett sätt att se kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. En
annan grupp anser att det handlar om att företaget har ett trovärdigt
redovisningssystem med relevanta nyckeltal. En tredje grupp tar upp att ett sätt
kan vara hur bra företagets finanser är. I detta fall ses kvalitet som en egenskap.

I studien har förslag på hur kvalitet kan mätas ur ett finansiellt perspektiv varit
genom marknadspriset, men det har också betonats att detta inte säger något
explicit om kvalitet, eftersom allt är inkluderat i marknadspriset. Det har också
uttalats att en avläsning av vinst och omsättning inte är att mäta kvalitet ur ett
finansiellt perspektiv utan snarare ur ett kundperspektiv. Andra tankar som har
visat sig i studien är att kvalitetsbristkostnader, lagernivåer och likviditet kan
vara sätt att mäta kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. En annan typ av svar är en
jämförelse mellan verkligt utfall och budgeterat utfall av olika parametrar.
Exempel som har angivits är omsättning eller resultat mot budgeterade siffror
och att mäta träffsäkerheten beträffande leveranssäkerhet. Ytterligare ett mått
som nämnts är om budgeten är realistisk eller ej.
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4.1.4 Kundperspektiv

Säljare

Vad gäller kopplingen mellan kvalitet och kundperspektivet i ett Balanced
Scorecard betonades det i studien att det finns både externa och interna kunder.
Det gäller att ha kvalitet både i det som kunden ser och i den process företaget
har. Sett utifrån detta perspektiv handlar det om att möta kundens krav och om
förväntningar. Det betonades att det finns förväntningar både på det reala
behovet och ”metabehovet”, det vill säga ett behov som ligger utöver det
omedelbara behovet, exempelvis image hos en produkt. Fick kunden det denne
hade beställt och fick han/hon det på det sätt som det hade beställts? Kunden
ställer krav på både produkten och leveransprocessen. Något som finns inbyggt i
kvalitet är produktens och företagets image. Mycket handlar om att kunden får
värde för pengarna och således om det företaget ger kunden får en bra
pris/prestanda-relation.

En av respondenterna förklarade kvalitet utifrån den idé som finns med
kundperspektivet i ett Balanced Scorecard och såg kvalitet som något
totalbegrepp. Kvalitet förklarades som till vilken grad företaget uppfyller
funktionen av tid (längd på leveranstid, precision), kvalitet (defekter,
bristkostnader, innehåll, funktionalitet, kommunikation, dålig behandling,
felaktig behandling av faktura), pris, funktion, image och relationer (har de
kunder företaget har för avsikt att ha). Kvalitet ur detta perspektiv ansågs också
handla om passform (rätt mått på produkt) och toleranser.

Både de externa och interna kunderna måste beaktas vad gäller kvaliteten.
Måtten är relativt lika vad gäller externa och interna kunder. Ett sätt att mäta om
kundens krav och förväntningar är tillfredsställda är att fråga kunden om denne
är nöjd eller inte. Detta kan göras genom en enkät. Om detta inte är möjligt kan
företaget försöka mäta kundens beteende. Köper han/hon produkten? Om
han/hon inte gör det, varför inte? Företaget kan även mäta hur många
kontaktytor företaget har mot kunden. Andra mått på kvalitet mot kunderna kan
vara kvalitetsbristkostnader, det vill säga vad det kostar att rätta till alla
kvalitetsfel, exempelvis vad det kostar i tid och pengar att göra omarbetningar.
Det kan handla om kassationer, reklamationer, klagomål eller hur kunden
uppfattar produkterna eller företaget som helhet. Leveranssäkerheten kan också
mätas. Att företaget har någon form av kvalitetssäkring kan vara av betydelse,
men det är inte självklart att företaget har kvalitet för att det exempelvis är ISO-
certifierat. Respondenterna nämnde även att, hur duktigt företaget är på att
behålla kunderna och fånga upp tappade kunder, kan vara mått på kvalitet. Ett
annat lämpligt mått som räknades upp var hur kundstocken rör sig.
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Experter

Vad gäller kvalitet ur ett kundperspektiv, vilket respondenterna ansett vara
lättast att se kvalitet utifrån, har det i studien angivits att kvalitet är rätt kvalitet.
Det har betonats att det alltid är situationsbetingat, kvaliteten är inte hög eller
låg. Vad gäller service eller kundanpassning skall alltid den kvalitet som leder
till att kunden blir nöjd ges. Det är den upplevda nyttan hos kunden som är
relevant. Ett svar har varit att det handlar om att leverera i rätt tid, rätt saker och
rätt antal för att tillgodose kundens behov. Kvaliteten anses också mätas mot
kundens kostnad i jämförelse med andra leverantörers erbjudanden. Slutligen
har ett resonemang förts om att kvalitet ur ett kundperspektiv kan handla om i
vilken grad företaget har de kunder som det önskar.

Ett sätt att mäta att företaget har kvalitet sett ur ett kundperspektiv är att ge ut
enkäter som kunderna får svara på. Enkäten skall visa vilken tillfredsställelse
kunden upplever. Det handlar om hur köpet upplevs i efterhand. Det poängteras
dock att det är viktigt att jämföra svaren på kundenkäterna med intervjuer som
görs internt med medarbetarna för att se vad företaget självt har för uppfattning
om sig på dessa punkter. Det kan också vara viktigt att mäta kundlojalitet och
återköpsbenägenhet. I studien har det även betonats att kontakt per telefon och
besök hos kunder kan ge en känsla för vad kunderna tycker. Ytterligare ett sätt
att få en uppfattning om kundnöjdhet är att företagets ledning gör en analys av
vad företaget troligtvis betyder för kunden. Slutligen har en av respondenterna
tagit upp att alla kunder kan ses vara intresserade av kostnader, leveranstider och
att produkten stämmer överens med förväntningen samt att produkten är likadan
vid varje köp.

4.1.5 Intern process-perspektiv

Säljare

När det gäller kvalitet ur ett intern process-perspektiv handlar det, enligt
säljarna, om att företaget har rätt kvalitet i processerna sett utifrån hur det slår
mot kunden. Det framfördes att det är viktigt att företaget fokuserar på det som
måste göras för att kunden skall bli nöjd. Det är inte säkert att det alltid handlar
om den tekniska kvaliteten i maskinparken, men det poängterades att det kan bli
det om det är det kunden efterfrågar. En annan åsikt som framkommit i studien
är att företaget inte arbetar med högre kvalitet än vad som efterfrågas, det vill
säga det gäller att ha rätt kvalitet. Inom detta perspektiv är det viktigt att
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företaget har kvalitet mot de interna kunderna lika väl som kvalitet efterfrågas
mot de externa kunderna.

När det gäller kvalitet och intern process-perspektivet har respondenterna svarat
att det handlar om att säkerställa att företaget klarar kund och ekonomi. Det
finansiella och kunden ger förutsättningarna för vad företaget borde ha i sina
interna processer. I vissa branscher ställs krav på exempelvis kvalitetssäkring.
Vissa respondenter är dock tveksamma till om ISO skall finnas med i ett
Balanced Scorecard.

Vad gäller kärnprocesserna i ett företag har en respondent resonerat att det finns
många sätt att klara leveranssäkerhet på. Ett sätt är att ha en driftsäker
produktions- och leveransprocess. Ett annat sätt är att ha buffertlager och tillåta
en sämre produktionsprocess. För att tillfredsställa behov måste företaget ha en
strategi för det sätt som det löser detta på. Om företaget kan lösa det behovet
enligt den fastlagda strategin och fått godkännande är det hög kvalitet i intern
process-perspektivet. Vad gäller stödprocesserna i företaget handlar kvalitet om
att företaget har bestämt hur det skall gå till och att dokumentation och
uppföljning sker. I detta fall måste de interna kundernas behov beaktas.

De mått som skulle kunna vara relevanta inom detta perspektiv är väldigt
företagsspecifika, men ett antal exempel redovisas nedan. Mått inom intern
process-perspektivet skulle enligt studien kunna vara om företaget har
tillräckligt snabb produktutveckling, grad av hållna tidsplaner, kostnadsplaner,
avvikelser i produktionen och förutsägbarhet i olika avseenden i processerna. Ett
annat mått skulle kunna vara om det finns någon form av kvalitetssäkring,
exempelvis ISO i hela verksamheten eller endast i vissa delar. Det handlar om
att säkerställa att företaget inte får reklamationer, ha kontroll på kassationer,
omarbetningar och omställningstider som påverkar flödet samt att företaget kan
mäta om det finns kvalitetssäkring i ett tidigare led. Det kan också vara relevant
med leveranssäkerheten från leverantörer. Mätningen skulle kunna baseras på
kvalitetsnivån i planeringen, exempelvis hur ofta företaget får produktionsstopp
eller materialbrist. En utvärdering av projektledarens kompetens skulle kunna
vara ett mått på kvalitet i de interna processerna. Avslutningsvis har det betonats
att vad som kan anses som en kvalitetsfråga är väldigt olika från företag till
företag, eftersom kvalitet definitionsmässigt är mycket brett. Det gäller för
företaget att hitta en balans mellan kunden och produkten.

Experter

När kvalitet ses ur ett intern process-perspektiv har det i studien betonats att en
uppdelning bör göras på teknisk kvalitet, det vill säga antal fel eller antal varv i
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produktionen och det specifika företagets syn på andra följder av kvalitet.
Kompetens och ledtid kan vara kvalitetsmått i ett visst företag. Likaså kan
kvalitetssäkringsprocesser som tagits fram vara ett kvalitetsmått i det specifika
företaget.

Det har också förts en diskussion om att varje process har en kund och att
kvalitet då handlar om de interna processernas förmåga att kunna leverera god
kvalitet till nästa kund. Det finns en intern marknad för olika steg i
produktionsflödet. Det rör sig således om att interna kunder tillgodoses på
samma sätt som externa kunder. Det finns dock skillnader mot de externa
kunderna. En skillnad är att de interna kunderna sällan har valfrihet vad gäller
den tillåtna ambitionsnivån. Det finns heller inte samma marknadstest när det
gäller vad de interna kunderna är villiga att betala. Det sägs dock i studien att
företaget borde identifiera vilken ambitionsnivå företaget vill ha även för den
interna marknaden och försöka definiera ett slags mätetal för det. Ytterligare en
skillnad är att det vad gäller externa kunder oftast finns en logisk gräns mellan
kund och leverantör, men vid interna kunder finns inte denna tydliga gräns.
Stödfunktioner är ofta integrerade, vilket är ett problem vid prissättning.

Kvalitet i processerna kan handla om indelning av grupper på företaget. Kvalitet
kan då vara att de olika individerna i en grupp kan varandras arbetsuppgifter och
ställer upp för varandra. På detta sätt kan kvaliteten i hela arbetet höjas.

För att kunna undersöka om företaget har kvalitet i de interna processerna bör
företaget, enligt flera respondenter, definiera kvalitet, sedan formulera mål och
slutligen mäta grad av måluppfyllelse. Detta mäter företagets effektivitet och
detta kan ses som kvalitet. För att mäta den interna marknaden kan de personer
som är kunder till respektive process få frågor om kvalitet. Detta liknar det sätt
som externa kunder kan tillfrågas om upplevd kvalitet. Hur produktionen löper
kan avläsas i leveransprecisionen och i den ekonomiska redovisningen.
Respondenterna har även diskuterat ISO och vad det kan ha för betydelse för
kvaliteten i ett företag. Svaren som gavs var att ISO kan systematisera olika
saker och leda till att företaget inte gör fel i onödan. På så sätt kan
kvalitetssäkring vara ett sätt att öka kvaliteten i den interna processen, eftersom
färre misstag troligtvis görs, enligt respondenterna.
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4.1.6 Medarbetarperspektiv

Säljare

Medarbetarperspektivet och innovations- och utvecklingsperspektivet skall ge
stöd till att de interna processerna förbättras och att företaget lyckas bättre mot
kunden och slutligen når framgång i det finansiella perspektivet. Det har
betonats av respondenterna att det finns många faktorer som ger svar på frågan
varför medarbetaren skall vara kvar på företaget. Utifrån kopplingen mellan
kvalitet och medarbetaren har det i studien framkommit åsikter om att det är av
stor vikt att fråga vad medarbetaren anser vara viktigt. Även inom detta
perspektiv är det företagsspecifikt vad som är viktigt, men om företaget
exempelvis har kommit fram till att planeringen i de interna processerna måste
förbättras är det av betydelse att avgöra om företaget har rätt kompetens och då
kan företaget se rätt kompetens som ett kvalitetsmått på verksamheten.

I studien har det betonats att det bör finnas ett starkt fokus på hur medarbetaren
uppfattar sin situation och mätning bör ske av kompetensnivåer, hur ledarskapet
uppfattas av medarbetarna samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Några nyckelord
som framkommit inom detta perspektiv är trivsel, motivation och kompetens.
Det kan vara lämpligt att göra stickprov på hur humankapitalet uppfattar sin
situation.

En av respondenterna tog upp två synsätt som kan finnas inom
medarbetarperspektivet. Det ena är att avgöra vad som är viktigt vad gäller
medarbetarna för att företaget skall gå bra. Här är det avgörande att de interna
processerna skall fungera bra och kunderna skall bli nöjda. Det andra synsättet
är vad företaget måste göra rätt för att medarbetarna skall vilja komma till
företaget i fråga. Ibland sammanfaller dessa två synsätt, men det är inte säkert
att företagets och medarbetarnas mål alltid är likvärdiga. Företaget kan ha en
förväntan om att vilja ha kvar vissa medarbetare eller att vissa slutar. Det är
därför viktigt med en målsatt personalomsättning och det är detta som ger
kvalitet. Ur medarbetarperspektivet är det bra med god arbetsmiljö och högt
nöjdmedarbetarindex. Om företaget har lyckats med att kommunicera ut
företagets mål borde dock de båda synsätten inom detta perspektiv sammanfalla.

Medarbetarperspektivet har setts som ett mycket brett perspektiv där det handlar
om att bedöma medarbetarnas kunskap och bedöma vilken tillgång företaget har
till stödjande infrastruktur samt vilken ledarskaps- och förändringsförmåga som
finns i företaget.
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För att mäta om företaget har kvalitet sett utifrån ett medarbetarperspektiv har
ett flertal respondenter angivit en enkät som utgångspunkt för att bedöma
medarbetartillfredsställelsen. Det har dock betonats att det som tas med skall
komma från medarbetarna själva och på så sätt tas de viktigaste områdena som
frågorna på enkäten bör handla om fram. Även inom detta perspektiv är det
företagsspecifikt vad som är relevant, men ett företag kan ha som mål att ha
färre men högre utbildade medarbetare som är flexibla i organisationen.
Företaget måste då börja följa hur många som har högre utbildning. Om
företaget når upp till uppsatta mål finns kvalitet.

Exempel på mått kan vara nöjdmedarbetarindex, antal olycksfall, frånvaro per
tiotusen arbetstimmar, ledaren kan bedömas, antalet förändringsledare som
företaget har, medarbetarnas beredskap på förändring, hur mycket medarbetaren
medverkar till en förändring. Det framkom även att olika kvalitets- eller
miljöcertifieringar kan vara en form av kvalitet. Ytterligare mått kan vara om
företaget har en fungerande infrastruktur eller inte, vilken tillgängligheten för
kommunikationen är och i vilken grad företaget har utvecklingssamtal. Om
kompetensmatriser lämpar sig för ett visst företag, kan detta vara ett bra mått på
kvalitet. Utbildningsdagar kopplat till utbildningsplan är ett annat mått som
nämnts. Personalomsättning kan vara ett mått, men hänsyn måste då tas till
önskad rotation och rådande konjunktur.

Experter

I studien har det framkommit att vad som kan vara kvalitet ur ett
medarbetarperspektiv är det som i någon allmän mening handlar om att vara en
attraktiv arbetsgivare. Resonemanget bygger på att det finns åtagande inte bara
mot kund utan även mot medarbetaren. Det kan handla om att få lön i tid,
utbildning och att ha ett socialt arbetsliv.

Det som bör beaktas är medarbetarnas upplevda behov och tillfredsställelse.
Delaktighet, kompetens och kompetensutveckling, utbildning ur medarbetarnas
synvinkel, lön samt erkännanden är faktorer som har poängterats vara viktiga i
någon allmän mening. Kvalitet ur detta perspektiv bör även innehålla ett
resonemang om företaget har de medarbetare som det önskar. Det kan röra sig
om hur företaget ser på medarbetarnas egenskaper. Det borde enligt en
respondent vara en blandning av trivsel, medarbetarnas syn och
personalomsättningshastighet.

Det handlar om vad som är avgörande för om företaget får behålla sina
medarbetare eller ej. Det kan handla om vilka personer som finns i ledningen,
hur dessa uppfattas och vilka värden de står för. Andra saker som kan vara
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avgörande är hur väl etablerat företaget är, ekonomi, hur väl samhällets krav
uppfylls, bonussystem, fysisk miljö samt vad medarbetarna är intresserade av.
Vad som är viktigt för att företaget skall ha kvalitet är även här olika från
företag till företag.

Mått på kvaliteten sett ur ett medarbetarperspektiv skulle kunna vara att en
mätning görs av kompetens, utbildning, motivation, trivsel, medarbetarens
delaktighet och lön. Det sätt som mätningen kan ske på som respondenterna
tagit upp är medarbetarenkäter och utvecklingssamtal. En respondent har sagt att
nämnda faktorer går att mäta, men att denne inte skulle vilja benämna det
kvalitet.

4.1.7 Innovations- och utvecklingsperspektiv

Säljare

I studien framfördes åsikten att om företaget gör något på utvecklingssidan
borde det ses som att det har med kvalitet att göra. Ur ett innovations- och
utvecklingsperspektiv framfördes det att kvalitet även sett utifrån detta
perspektiv måste vara kopplat till en specifik situation. Vid en
konkurrenssituation kan det krävas viss förnyelse för att vara attraktivt för
kunderna om dessa förväntar sig förnyelse. Klarar företaget målet rör det sig om
kvalitet. Exempel på detta kan vara produktutveckling, men åsikterna varierar
om produktutveckling skall anses ligga i innovations- och
utvecklingsperspektivet eller om det skall ligga i intern process-perspektivet.
Om förnyelse är relevant att mäta kan ett mått på detta vara Time To Market, det
vill säga vad det tar från en idé till dess att den nya produkten finns på
marknaden. Ett annat mått kan vara hur stor andel av produkterna som är
utvecklade de senaste sex eller 18 månaderna beroende på innovationstakt i
branschen.

Det kan också handla om en effektivare produktionsapparat, kvalitetsutveckling
och ständiga förbättringar. Lämpliga mått skulle då kunna vara i vilken grad
medarbetarna är intresserade av att delta i förändringsprojekt eller vilket
utrymme personalen får. Vad företaget väljer att mäta beror på var fokus önskas
läggas. I vissa fall kan det vara av vikt att mäta hur många förslag företaget får
in i förslagslådan. I andra fall kan det vara intressant att mäta hur många förslag
som behandlas. Ytterligare ett fall kan vara att mäta hur många förslag som
belönas.
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Företaget kan också välja att titta på utvecklingsprojekt. Om alla
utvecklingsprojekt faller är det något som är fel, och företaget har inte kvalitet
sett utifrån detta perspektiv. Mål kan sättas upp avseende utvecklingsprojekt och
mätning kan ske av hur stor andel som håller tids- och kostnadsramar. Det går
att mäta antal genomförda projekt i förhållande till antal påbörjade projekt.

Det framkom också att kompetensutveckling och ett tydligt ledarskap är
stimulerande för många. Det gäller att säkerställa att företaget hela tiden
utvecklas, exempelvis genom att mäta antal nya produkter per år eller antal
förfiningar på en produkt per år, och jämföra med uppsatta mål avseende detta.

Att koppla innovation till ett belöningssystem kan vara ett sätt att skapa
innovation på. En respondent betonade att det handlar om att hitta mått som
driver beteende. Exempelvis kan ledarskap som uppmuntrar till förnyelse ge
belöning.

Experter

Som ett övergripande mått på innovations- och utvecklingsperspektivet handlar
det om hur väl företaget anpassar sig till vad kunderna önskar. Ett sätt att koppla
kvalitet till detta perspektiv är hur väl företaget utvecklar tillverkningsprocessen.
Det kan också handla om att företaget är innovativt vad gäller sättet för hur
produkter kommer att presenteras i framtiden och idéer om hur en viss teknik
kommer att kunna appliceras i andra sammanhang.

Kvalitet sett ur detta perspektiv skulle även kunna handla om
förslagsverksamhet. Ett mått på detta kan vara företagets förmåga att realisera
dessa idéer. En respondent angav att kvalitet kan vara att utveckla processer för
hur företaget skall gå tillväga för att realisera idéer. Detta kan kopplas till
mätning av lönsamhet och marknadsandelar. Exempel på mått som framkommit
i studien är Time To Market, det vill säga tid från en idé till det att produkten
finns tillgänglig på marknaden. Kvalitet ur innovations- och
utvecklingsperspektivet skulle också kunna vara grad av
informationsverksamhet, där företaget kan mäta antal eller andel förslag som
kommer från den operativa verksamheten som blir genomförda samt tid och
antal genomförda förbättringsförslag eller idéer. Företaget kan välja att mäta
antal inkomna eller antal genomförda idéer. Ett mått på innovation skulle även
kunna vara produktionssidans tekniska utveckling över tiden. En ren
utvecklingsavdelning levererar något som kan beskrivas och som kan mätas,
men det finns även svårare delar att mäta.
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4.1.8 Sammanfattning av de fem perspektiven

Nedan följer en sammanfattning av vad säljarna och experterna har angivit vara
kvalitet sett ur de olika perspektiven. I varje tabell markeras vilken av grupperna
som har sagt vad med ett kryss. Urvalet av de faktorer som redovisas nedan har
gjorts utifrån faktorer som både säljare och experter angivit samt de faktorer
som vi bedömt vara av stor vikt.

Finansiellt perspektiv

Innebörd av kvalitet Säljare Experter
Försäljning, kostnader, lönsamhet och finansiell styrka på kort och lång sikt X X
Kvalitetsbristkostnader X X
Trovärdigt redovisningssystem med relevanta nyckeltal X X
Det finansiella är effekten av allt annat X
Avkastning och långsiktig trygghet X
Integration mellan ekonomisystem och företagets planering samt styrsystem X
Aktieägarvärdet ökar X
Jämförelse mellan verkligt utfall och budgeterat utfall X

Tabell 3 Innebörd av kvalitet ur ett finansiellt perspektiv

Kundperspektiv

Innebörd av kvalitet Säljare Experter
Rätt kvalitet X X
Att möta kundens krav, behov och förväntningar X X
Kunden ställer krav på både produkten och leveransprocessen X X
Att kunden får värde för pengarna X X
Kvalitet mot de interna kunderna X
Alltid situationsbetingat, det vill säga inte hög eller låg kvalitet X
Att företaget har de kunder som önskas X

Tabell 4 Innebörd av kvalitet ur ett kundperspektiv

Intern process-perspektiv

Innebörd av kvalitet Säljare Experter
Fokusera vad företaget tror att det måste göra för att kunden skall bli nöjd X X
Inte arbeta med högre kvalitet än vad som efterfrågas X X
Kvalitet mot interna kunder lika väl som mot externa kunder X X
Kvalitetssäkring, exempelvis ISO X X
Säkerställa att företaget inte får reklamationer; ha kontroll på kassationer och
omarbetningar

X X

Avvikelser i produktionen X
Hållna tids- och kostnadsplaner X

Tabell 5 Innebörd av kvalitet ur ett intern process-perspektiv
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Medarbetarperspektiv

Innebörd av kvalitet Säljare Experter
Viktigt att fråga vad medarbetaren anser vara viktigt X X
Den anställdes upplevda behov X X
Trivsel, motivation, kompetens, fysisk arbetsmiljö X X
Ledarskap och förändringsbenägenhet X X
Det företaget måste göra rätt för att medarbetaren skall vilja komma till företaget X X
Utbildning X X
Delaktighet X
Erkännanden X

Tabell 6 Innebörd av kvalitet ur ett medarbetarperspektiv

Innovations- och utvecklingsperspektiv

Innebörd av kvalitet Säljare Experter
Effektivare produktionsapparat X X
Förslag och möjlighet att realisera dessa X X
Hur väl företaget möter förväntningar och framtagna planer X X
Produktutveckling X X
Förnyelse X X

Tabell 7 Innebörd av kvalitet ur ett innovations- och utvecklingsperspektiv

4.1.9 Svårigheter med att mäta kvalitet

Respondenterna fick ange svårigheter som finns med att mäta kvalitet för att vi
skulle kunna bedöma vilka mått som är mest lämpliga och vilka problem som
kan uppstå vid integration mellan kvalitet och Balanced Scorecard. Vid
intervjun ställdes två frågor, men i efterhand anser vi att det inte är nödvändigt
att skilja svaren på dessa frågor åt, varför samtliga svar på de båda frågorna
redovisas nedan.

Säljare

•  Det finns en grad av subjektivitet i det som inte är tekniskt, men det är viktigt att kunna se
trender eftersom kundernas preferenser svänger. I slutänden är det viktigt att fråga kunden
vad denne vill ha.

•  Svårt att hitta objektiva mått
•  Svårt att mäta nöjdheten hos interna kunder
•  Nöjdkundindex väger in mycket som gör det svårt att mäta det som är väsentligt
•  Engångsmätningar som genomförs vid något enstaka tillfälle säger ingenting
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•  Det finns många mått att välja emellan
•  Vissa mått som är tydliga och bra kan vara dyra och sakna effektivitet
•  Ingen har tänkt på att kvalitet skall mätas
•  Informationssystemen har inte kapacitet att ta hand om annat än kassationer och

reklamationer
•  Företaget har inte mätsystem för hur det lever upp till förväntningar i olika avseenden
•  Att definiera kvalitetsbegreppet och se efter vad som är syftet med måttet
•  Flera kunder måste frågas för att ge en bild av tillfredsställelse
•  Det är svårt att mäta det som driver kvalitet så att företaget får den önskade kvaliteten.

Kvalitet är ett mångtydigt begrepp.
•  Det finns vissa mått som kräver mer arbete för att inhämta information till måttet
•  Företaget använder ofta de mått som det redan har, dock är det inte säkert att dessa mått är

de mest relevanta
•  Måtten är ofta komplicerade att ta fram, kostar mycket och kräver att nya mätförfaranden

startas
•  Att mäta innovations- och utvecklingsperspektivet samt medarbetarperspektivet

Experter

•  Det finns inga standardiserade mått för kvalitet som det finns för finansiella mått
•  Begreppet kvalitet är så brett och det finns många olika uppfattningar kring detta
•  Det är svårt att veta vad som skall mätas och att rätt saker mäts
•  Det är svårt att veta vad som skall prioriteras i kvalitet och om det finns möjligheter att

agera utifrån dessa mått
•  Vilket handlingsutrymme finns det för att kunna påverka mätetalen?
•  Säger måtten något om verksamheten som mäts?
•  Resultat från kundundersökningar kan lätt ”slarvas bort” om genomsnitt räknas ut
•  Att begreppet inte är definierat, utan ett allmänt vedertaget begrepp
•  Att få styrkortsarbetet att leva vidare och sammanfoga informationen regelbundet
•  Att hitta rätt mått, det vill säga fokusera hög grad av validitet och reliabilitet för att kunna

säga något om verksamheten för att kunna bli bättre
•  Att kvalitet innebär mjuka värden vilket gör att det är svårt att bestämma hur mätningen

skall ske

4.1.10 Tillvägagångssätt

Respondenterna tillfrågades om vilka tillvägagångssätt som används för att ta
fram mått på kvalitet ur de olika perspektiven.
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Perspektiv Tillvägagångssätt

Säljare Experter
Finansiellt − Mätning av kvalitetsbristkostnader − Innehavande av ett marknadspris

som är högre än konkurrenternas
− Mätning av utfall mot budget

Kund − Utfrågning av kunden där
direktkontakt är viktigt

− Utförande av nöjdkundindex
− Enkät där expertföretag anlitas för

att utforma frågorna

− Utförande av nöjdkundindex
− Enkät
− Dialog med den som skall utfrågas
− Produkttest genom marknaden

Interna processer − Mätning av produktionsstopp
− Mätning av effektivitet, klarar en

viss mängd nytta för en viss mängd
pengar

− Mätning av kvalitetsbrister både
internt och gentemot kund

− Mätning av leveranssäkerhet

− Identifikation av antal fel
− Kontroll av ledtider
− Mätning av interna kundleveranser

– hur duktiga är kunderna på att
leverera internt, fråga hur arbetet
fungerar, marknadsundersökningar

− ISO-införande
− Utmärkelsen Svensk Kvalitet, 1000

poäng som fördelas, kan användas i
ett Balanced Scorecard

− Utvecklingssamtal
− Kontroll av leveransservicegrad
− Identifiering av flaskhalsar
− Kontroll av att företaget har en

villig och snabbt agerande personal
Medarbetare − Mätning av förvärvad kompetens

− Enkät där alla mjuka faktorer läggs
in

− Undersökning av hur medarbetaren
uppfattar den närmaste chefen

− Utvecklingssamtal
− Mätning genom

nöjdmedarbetarindex

− Utvecklingssamtal
− Dagliga samtal
− Mätning av

konfliktslösningsförmåga
− Mätning av motivation
− Undersökning om trivsel
− Mätning av kompetens – relatera

detta till uppgiften, gradera
kompetens i förhållande till
uppgiften, kompetensmatris

− Undersökning om delaktighet –
fråga i vilken grad medarbetarna
deltar i beslutsfattande

Innovation/utveckling − Undersökning om vilka förslag som
genererat nytta

− Undersökning om vilka förslag som
det har genererats patent av

− Mätning av antal rekryterade från
en viss skola

− Undersökning om hur
organisationen utvecklas med
produkter och tjänster

− ISO-införande
− Mätning av produktutveckling
− Undersökning om attityd till att

delta i grupper
− Undersökning om attityd till

belöningar

− Mätning av Time To Market
− Kontroll av innovationsförmåga
− Undersökning om antal

förslag/idéer
− Uppfattning om tillgången till ny

teknik

Tabell 8 Tillvägagångssätt enligt säljare och experter
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Beträffande problem med att mäta kvalitet ur de olika perspektiven har vi här
valt att redovisa de resultat som vi anser vara av störst betydelse. I
kundperspektivet poängterar säljarna att det vid utfrågning av kunderna finns
risk för att en eventuell grossist kan förbli ouppmärksammad om endast
slutkunden mäts. Vid utfrågning av kunder finns det också enligt säljarna risk
för att den som ställer frågorna påverkar svaren. Experterna betonar att det ej bör
vara en representant från företaget som ställer frågorna då denne kan påverka
svaren. Det är också viktigt att även icke-kunder mäts. Beträffande de interna
processerna anser säljarna att kundens åsikter om vad som inte är bra styr
processerna. Experterna menar att det ej är säkert att interna kunder och
företaget som helhet har samma preferenser. Vad gäller medarbetarperspektivet
poängterar säljarna att det kan vara svårt för medarbetaren att tala med chefen
samtidigt som det också hos chefen kan finnas en rädsla för att få veta
sanningen. Experterna konstaterar också att det inte är säkert att alla aktuella
saker kommer fram vid ett samtal med medarbetaren. Slutligen anser experterna
att ett problem som kan uppkomma inom innovations- och
utvecklingsperspektivet är att alla människor inte anammar ny teknik.

4.1.11 Koppling mellan kvalitet i olika perspektiv

Säljare

På frågan om huruvida det finns koppling mellan kvalitet i de olika perspektiven
i ett företag har svaren varit relativt likartade för denna respondentgrupp.
Samtliga menar att kvalitet i de olika perspektiven på ett eller annat sätt är
kopplat till varandra. En idé som framkommit är att balans mellan de olika
perspektiven är viktigt. En annan svarande menar att det finns en koppling från
medarbetaren till det finansiella, då det finansiella är effekten av allt annat.
Medarbetarperspektivet påverkar innovation och utveckling, vilket i sin tur
påverkar de interna processerna. Dessa processer påverkar i sin tur kundvärdet.
Det slutliga steget är att ta betalt för kundvärdet. Den tredje respondenten anser
att intäktsmål är kopplade till leveransmål som är kopplade till driftsäkerhetsmål
som i sig är kopplade till utbildningsmål. Om företaget lyckas i de
underliggande målen skall företaget på det stora hela gå åt rätt håll.
Respondenten menar också att det är viktigt med målkonflikter och dessa måste
vara möjliga att balansera. Den fjärde respektive femte respondenten svarar att
kvalitet är ett tema som går rakt igenom hela organisationen. Även den sista
respondenten inom denna grupp svarar att det skall vara balans gällande kvalitet
i de olika perspektiven och att det skall gå att utföra orsaks-/verkansdiagram.
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På den nästföljande frågan om hur den totala kvaliteten kan avgöras om
kvaliteten är högre i ett perspektiv och lägre i ett annat perspektiv svarade
respondenterna på olika sätt. Bland annat framkom att det blir viktigt att skilja
den totala kvaliteten från den strategiska. Mäts rätt saker i företaget finns dock
fokus på en total kvalitet. En respondent sade att kunden exempelvis kan få
betala ett högre pris om de interna processerna fungerar sämre. Detta borde,
enligt respondenten, gå att hantera genom att identifiera var bristerna ligger och
om det går att göra något åt det bör företaget göra det.

En annan svarande poängterar att det brukar vara bra balans mellan
perspektiven. Om företaget inte har kontroll på de interna processerna blir det
för tungt att tillgodose kundbehoven, och därmed uppkommer ett naturligt
balanserande system i företaget. De sammanlagda resultaten från de olika
perspektiven slås ihop i de ekonomiska måtten eftersom det anses väga ihop
effekterna totalt.

En respondent menar att det viktigaste är att sätta kunden i fokus, ty om det felar
där så blir allt fel. Allt i företaget måste hänga samman. Hög kundlojalitet ger
hög personallojalitet.

Experter

Bland experterna har svaren varit relativt varierande. Tre av fyra respondenter
menar att kvalitet i samtliga perspektiv inte alls behöver vara sammankopplat.
Företaget kan ha mycket nöjda kunder och medarbetare som trivs samt väl
fungerande processer, men ha en mycket dålig lönsamhet. Ett annat exempel är
att höga poäng på en skala för en kvalitetsutmärkelse inte nödvändigtvis betyder
att företaget också har hög lönsamhet. Genom att anta ett TQM-perspektiv samt
att försöka att ständigt förbättra kvaliteten kan detta påverka andra
kvalitetsbegrepp, till exempel nöjdkundindex och personalens trivsel. Det är
också viktigt att koppla TQM till styrkortet och att alltid utgå från kunden och
dennes upplevda kvalitet. Fokus skall ligga på kunden och därefter skall
eventuella brister spåras bakåt i företaget. Kundens tillfredsställelse ses som det
mest grundläggande utifrån definitionen av kvalitet och det innefattar att kunna
överträffa kundens krav och förväntningar. Det är också viktigt att utgå från
detta om det skulle vara så att kvaliteten är bättre i något perspektiv men sämre i
något annat perspektiv. Blir företaget bättre i de interna processerna ger det
bättre förutsättningar att bli bättre externt. Företagsledningen bör dock se en
logik, det vill säga förstå varför det är viktigt att bli bra på en sak för att sedan
bli bra på något annat. För företag i en marknadsekonomi är det nödvändigt att
uppnå långsiktig vinst för att kunna överleva. Det är viktigt att få en helhetsbild
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och att se till att det finns balans mellan de olika måtten och därmed också
perspektiven i styrkortet.

Respondenten som anser att det är nödvändigt att ha kvalitet i samtliga
perspektiv menar att kvalitet ger en koppling i hela kedjan. Till exempel ger
kundnöjdhet goda resultat vilket leder till ökad tillfredsställelse hos
medarbetaren. Detta leder i sin tur till att medarbetarna engagerar sig i företagets
innovation och utveckling. Denne respondent menar också det är kunden som
sätter måttet på kvalitet medan det är ledningens uppgift att ha en mer detaljerad
syn som spänner över hela företaget.

4.1.12 Mätningens påverkan på individer

Frågor om mätningens påverkan på individen ställdes för att kunna bedöma om
vissa mått är mer lämpliga än andra.

Säljare

Samtliga respondenter anser att mätning i sig påverkar individer i företaget.
Några övriga reflektioner som framkommit är att det faktum att verksamheten
mäts är det samma som att tala om att något är viktigt. Mätning i kombination
med belöningssystem betonas också.

Nackdelar med att mäta individer i ett företag kan vara att det som avses att
mätas kan urholkas om det mäts för mycket. Mätningen kan upplevas som
pressande för många. Dock torde kvalitet vara en viktig egenskap hos produkten
som många anställda engagerar sig i. Det är viktigt att orsakerna till mätningen
tydliggörs. Om mätning görs för att sortera ut anställda, kan detta upplevas som
negativt, men om det sker för att ta reda på hur det går i företaget upplevs detta
inte negativt. Det är också viktigt att eventuella belöningssystem är korrekt
utformade.

På frågan om mätningens resultat kan påverka individer i företaget svarade en
respondent att det är viktigt att företagsledningen är aktiv och talar om hur en
ökning av ett resultat kan genomföras. Ledningen kan påverka genom att säga
vad som är viktigt att kämpa för när verksamheten ligger långt från målet samt
uppmuntra de anställda att arbeta på när företaget befinner sig långt från målet.
Det blir därmed också viktigt att målen sätts på en rimlig nivå. En svarande
anser att om mätningen riggats på rätt sätt och om alla har rätt attityd till den
kommer mätningen också att tas på allvar.
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På frågan om vilka mått som påverkar individerna i företaget mer än andra
framkom följande: arbetsmiljö är viktigt samt kopplingen mellan lön/belöning
och prestation. Vilka mått som är av störst vikt kan också vara företagsspecifikt
och beror på fas i företagets livscykel, hur arbetet sker samt kulturen i
verksamheten. En åsikt som poängterades är att det är viktigt med mätetal som
är relaterade till produktkvalitet. Anställda brukar vilja vara stolta över det som
de lämnar från sig. En annan viktig poäng är att måtten måste vara begripliga för
samtliga anställda i företaget. Det är viktigt att varje person kan identifiera sig
med måtten och förhålla sig till dem. Slutligen nämndes avkastningsmått och
konkreta handlingsplaner.

Experter

Vad gäller frågorna som behandlar hur individen påverkas av att mätning sker
svarade samtliga experter att det som mäts ofta blir genomfört. Mätningar
förändrar resultatet men det är viktigt att det finns handlingsutrymme för att
agera annorlunda. Det är också viktigt att redovisa svar från exempelvis enkäter
och att ständigt hålla en dialog med kunder om vad som kan bli bättre. En viktig
poäng med styrkortet är att den önskade formen av verksamheten kommuniceras
ut till de anställda.

Mätningarna i sig kan medföra både positiva och negativa konsekvenser. Görs
mätningarna på rätt sätt är de oftast positiva och bra. Exempel på negativa
konsekvenser kan vara att vissa enskilda personer kan komma att pekas ut. Det
finns också risk för att det som fungerade bra tidigare inte längre fungerar då det
inte mäts mer.

Även resultat av mätningar, exempelvis ett uppvisat mått på 90%
leveranssäkerhet påverkar människor anser samtliga respondenter på ett eller
annat sätt. En respondent poängterar att människan i grund och botten är
tävlingsinriktad. Resultatet kan påverka särskilt mycket om företaget har
målkongruens och resultatet av måttet börjar att gå ned. Då skärper sig de flesta
individer i företaget. En annan respondent poängterar att om mätetal införs i en
verksamhet är det inte säkert att måtten också uppnås. Det handlar mer om att
också fokusera resurser, handlingsutrymme och motivation för att människor
skall försöka att arbeta för att uppnå målen. En tredje respondent konstaterar att
resultatet av mätningar definitivt påverkar individer i företaget, särskilt om
problemen kommuniceras rätt och tydligt och det positiva med exempelvis
hållna leveranstider framhävs. Detta kan öka engagemanget hos den enskilde
medarbetaren för att säkerställa en trovärdig leveranssäkerhet gentemot
kunderna. Den fjärde respondenten poängterar att själva formuleringen är viktig,
exempelvis om företagsledningen pratar om 90% säkerhet eller 10% missar.
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Detta kan då ge en psykologisk verkan som också ger olika intryck av hur långt
ifrån målet som företaget befinner sig. En lagom hög ribba är stimulerande.
Detta är också en pedagogisk fråga och det är viktigt att ledningen på företaget
förklarar varför exempelvis nollfel skall eftersträvas.

Slutligen ställdes frågan om vissa mått på kvalitet påverkar individen mer än
andra. Flera respondenter i denna grupp betonar vikten av att tydliggöra mått
som innebär att kunden är nöjd för medarbetarna. En respondent anser också att
det inte räcker att kommunicera ut mål som omsättning eller lönsamhet,
eftersom eventuella problem med dessa mått inte är operativt relevanta. En
annan menar att mått, förutom kundtillfredsställelsemätning som handlar om
kostnadsaspekter, hur företaget står i förhållande till sina konkurrenter samt
omgivning/miljö också måste komma in i verksamheten. Den tredje
respondenten inom denna grupp anser att det är allvarligt om mått på
kundnöjdhet visar att kunden fått en produkt med fel mått, medan ritningarna
var rätt. Ett annat allvarligt mått är att inte hålla utlovad leveranstid eller att inte
kunna lösa ett tekniskt problem under en viss tid. Över huvud taget är det av
största vikt att hålla utlovade löften. Den fjärde respondenten tycker att det är
logiken som är viktig och egentligen inte vilka mått som används. Det är viktigt
att kommunicera om något är av stor vikt, exempelvis nollfel. Pedagogiken blir
här av stor betydelse.

4.2 Kompletterande enkät

I detta avsnitt redovisas de svar som säljar- och expertgruppen angivit på den
kompletterande enkäten som delades ut vid intervjutillfället.

4.2.1 Indikatorer på kvalitet

Första frågan på enkäten behandlar hur väl respondenten anser att en rad
faktorer är indikatorer på kvalitet i ett företag på en skala 1-5 där 1 är svag
indikator och 5 är stark indikator. Frågan ställdes för att vi önskade att få en
överblick över respondenternas syn på kvalitet. I tabellen betecknas resultaten
för säljarna med ”Sälj” och resultatet för experterna betecknas med ”Exp”.
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Indikator på kvalitet Antal 1:or Antal 2:or Antal 3:or Antal 4:or Antal 5:or
Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp

Vinst - 1 - 1 2 1 1 1 1 -
Leveranssäkerhet - - - - - 2 1 2 3 -
Återkommande kunder - - - - 1 - 2 2 1 2
Nya investeringar - 1 1 2 1 - 2 1 - -
Lojalitet hos anställda - - - - - 1 3 3 1 -
Nöjda kunder - - - - 1 - - 2 3 2
Få kassationer - - - - 2 1 2 3 - -
Utbildning för personalen - 1 1 1 1 - 1 2 1 -
Få klagomål från kunder - - - 1 2 - 1 3 1 -
Omsättning - 2 - 1 2 1 2 - - -
ISO 9001 - 1 1 - 2 2 1 1 - -
Ökning av antal kunder - - - 1 1 2 4 1 - -
Marknadsandel - - - 2 1 - 2 2 1 -
God arbetsmiljö - - - - 1 - 3 2 - 1
Servicegrad - - - - - - 1 3 3 1
Nya produkter - 1 - - - 1 3 2 1 -
Kompetent personal - - - - - - 2 3 2 1
Soliditet - - - 1 3 3 1 - - -
Annan faktor:
Tydlig strategi - - - - - - - - 1 -
Total Shareholder Return - - - - - - - - 1 -
Relativa priser - - - - - - - - - 1

Tabell 9 Indikatorer på kvalitet enligt säljare och experter

En respondent bland säljarna valde att inte uttala sig i denna fråga, då denne
anser att ett nyckeltal kan vara starkt för ett företag och svagt för ett annat. Flera
respondenter inom båda grupperna lade också till vissa kommentarer till de svar
som gavs, exempelvis att vinst alltid måste relateras till något, att hur väl ISO
9001 indikerar kvalitet beror på bransch eller kundkrav samt att hur väl nya
produkter indikerar kvalitet beror på kundbehov eller krav.

4.2.2 Indikatorer placerade i perspektiv

I nästföljande fråga bad vi respondenterna att placera in de olika faktorerna som
indikatorer på kvalitet i de olika perspektiven i ett Balanced Scorecard. Flera
perspektiv fick anges för varje faktor.
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Indikator på kvalitet Antal
Finansiellt

Antal
Kund

Antal
Intern process

Antal
Medarbetare

Antal
Innovation/
Utveckling

Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp
Vinst 5 4 - - - - - - - -
Leveranssäkerhet - - 4 4 2 1 - 1 - -
Återkommande kunder 1 1 5 4 - - - - - 1
Nya investeringar 1 2 - 1 1 2 - - 3 3
Lojalitet hos anställda - - - - 1 3 5 3 1 -
Nöjda kunder 1 - 5 4 - - - - - 1
Få kassationer - - - 1 5 4 - - - -
Utbildning för personalen - - - - - 1 5 4 2 1
Få klagomål från kunder - - 2 4 3 1 - - - -
Omsättning 5 4 - 2 - - - - - -
ISO 9001 - - 1 1 5 4 1 1 2 -
Ökning av antal kunder 2 3 4 4 1 - - - - 1
Marknadsandel 5 1 2 3 - - - - - -
God arbetsmiljö - - - - - 3 5 4 1 -
Servicegrad - - 5 4 1 2 - - - -
Nya produkter - 1 1 1 1 1 - 1 4 4
Kompetent personal - - - - 1 1 4 4 1 -
Soliditet 5 4 - - - - - - - -
Annan faktor:
Total Shareholder Return 1 - - - - - - - - -
Relativa priser - 1 - - - - - - - -

Tabell 10 Indikatorer på kvalitet fördelade på perspektiv enligt säljare och
experter

4.2.3 Mätning av kvalitet

Samtliga respondenter inom säljargruppen har valt att kryssa i att det går att
mäta kvalitet. En person skriver att det är under förutsättning att företaget också
har lyckats definiera begreppet. Även inom gruppen med experter ansåg
samtliga personer att det går att mäta kvalitet.
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4.2.4 Svårigheter med att mäta faktorerna

Nästa fråga på enkäten innebar att respondenten skulle markera hur enkelt eller
svårt det är att mäta respektive faktor på en skala 1 till 5, där 1 är enkelt att mäta
och 5 är svårt att mäta.

Indikator på kvalitet Enkelt att mäta
Antal 1:or Antal 2:or Antal 3:or Antal 4:or

Svårt att mäta
Antal 5:or

Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp Sälj Exp
Vinst 4 3 1 - - - - - - 1
Leveranssäkerhet 2 3 3 - - - - 1 - -
Återkommande kunder 2 2 2 - - 1 - 1 1 -
Nya investeringar 2 3 2 - 1 - - - - 1
Lojalitet hos anställda 1 - 2 - 1 1 1 3 - -
Nöjda kunder 1 - 1 3 2 1 - - 1 -
Få kassationer 2 2 3 1 - 1 - - - -
Utbildning för personalen 1 1 2 - 1 2 - - 1 1
Få klagomål från kunder 1 2 4 2 - - - - - -
Omsättning 4 3 1 - - - - 1 - -
ISO 9001 1 - 2 2 1 - - 1 1 1
Ökning av antal kunder 1 2 4 - - 2 - - - -
Marknadsandel 1 - 1 2 1 2 2 - - -
God arbetsmiljö - - - 4 2 1 1 - 1
Servicegrad - 1 - 1 3 2 2 - - -
Nya produkter 4 2 - - - - 1 1 - 1
Kompetent personal - - 1 1 2 1 - 2 2 -
Soliditet 4 3 1 - - - - - - 1
Annan faktor:
Rätt ledarskap - - - - - - - - 1 -
Total Shareholder Return 1 - - - - - - - - -
Relativa priser - - - 1 - - - - - -

Tabell 11 Svårigheter med att mäta kvalitet enligt säljare och experter

En person i gruppen av säljare skrev i sin enkät både alternativen 1 och 3 för
variablerna: Utbildning för personalen, Få klagomål från kunder samt ISO 9001,
och skrev också som kommentar att vad svaret blir i realiteten beror på vilka
system företaget har att hämta information ifrån. Vi har valt att betygsätta dessa
faktorer med två.
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4.2.5 Mätning av faktorerna

Slutligen ombads respondenterna att för var och en variablerna ange hur
mätning kan ske:

Indikator på kvalitet Hur mätning kan ske av denna indikator
Säljare Experter

Vinst − Redovisning och bokslut
− Storlek
− Utfall mot plan
− Vinstmarginal
− Resultat efter finansiella poster

− Redovisning
− Täckningsbidrag
− Resultat efter finansiella poster

Leveranssäkerhet − Leveransstatistik
− Rätt tid upprepade gånger
− Genomsnittlig försening i antal

dagar
− Andel leveranser som utförs enligt

överenskommelse

− Förmåga att leverera på utsatt tid
(procent)

− Antal felleveranser
− Mätning mot avsedd nivå

Återkommande kunder − Orderstatistik
− Koppla kund mot tillfälle
− Återköpsfrekvens (procent)

− VIP-kort
− Antal återkommande kunder
− Andel återkommande kunder

Nya investeringar − Redovisning
− Investering i kronor
− Investering i förhållande till

omsättning
− Investeringsprojekt med rätt fokus

− Pay-off
− Net Present Value
− Investeringar i kronor
− Antal nya produkter/år
− Redovisning

Lojalitet hos anställda − Personalomsättning
− Nöjdmedarbetarindex

− Andel som slutar per år
− Medarbetarsamtal
− Nöjdmedarbetarindex
− Personalomsättning
− Attitydundersökning

Nöjda kunder − Nöjdkundindex
− Konkurrenternas marknadsandelar

− Nöjdkundindex
− Enkät
− Dagligt arbete
− Klagomål

Få kassationer − Kassationsstatistik (antal
kassationer, andel kassationer)

− Antal omarbetningsorder
− Minskning av antal kassationer

− Andel kasserade produkter
− Antal kasserade produkter

Utbildning för personalen − Antal utbildningstimmar som
avslutats med prov eller utvärdering

− Utbildningsnivå mot plan
− Andel som genomgått avsedd

utbildning

− Antal utbildningstimmar/dagar
− Andel utbildning av totalt arbetad

tid
− Andel med viss typ av utbildning
− Index
− Utbildningsbudget

Få klagomål från kunder − Statistik
− Snabbhet i reklamationer
− Andel icke-nöjda kunder
− Antal klagomål utifrån olika

orsakstyper

− Antal registrerade kundklagomål
− Konsekvenser
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Indikator på kvalitet Hur mätning kan ske av denna indikator
Säljare Experter

Omsättning − Redovisning
− Mått i kronor
− Procentuell ökning i förhållande till

vinst

− Resultaträkning

ISO 9001 − Fristående revisioner
− Att arbetet med detta löper i tid och

enligt plan
− Kvalitetsbrister

− Antal anmärkningar vid revisioner
− Grad av upplevd nytta hos anställda
− Antal certifikat

Ökning av antal kunder − Kundstatistik
− Omsättning
− Ökning av antal kunder i

förhållande till tidigare år
− Ökning av antal kunder i

förhållande till kategori
− Marknadsandel

− Nya segment
− Antal nya kunder i förhållande till

totalt antal kunder
− Andel nya kunder i förhållande till

totalt antal kunder

Marknadsandel − Statistik från branschorganisationer
− I procent eller miljoner kronor
− Andel i branschen i jämförelse med

konkurrenter

− Procent

God arbetsmiljö − Index (Nöjdmedarbetarindex)
− Sjukfrånvaro
− Buller, luft, temperatur, klimat, ljus

− Antal sjukskrivningsdagar
− Upplevd arbetsmiljö

(psykosocial/fysisk)
− Enkät
− Medarbetarsamtal

Servicegrad − Statistik och stickprov
− Nöjdkundindex
− Andel leveranser som klarar

uppsatta mål
− Tid per kund
− Tillgänglighet
− Svar inom viss tid

− Index
− Definiera väntetid för kund

Nya produkter − Försäljningsstatistik
− Antal nya produkter/år
− Andel av omsättning som går till

nya produkter
− Antal lönsamma produkter

− Antal nya produkter/år
− Andel nya produkter/år
− Relationsmått till konkurrenter
− Andel av omsättningen som avser

nya produkter
Kompetent personal − Utbildningsbehov

− Antal patent på kompetensnivå
− Antal utbildningstimmar
− Antal arbetsrotationer
− Kompetensmatriser

− Företagsledningens uppfattning om
kunder

− Index

Soliditet − Redovisning − Eget kapital/Balansomslutning
Annan faktor:
Strategisk medvetenhet − Nedlagd tid på strategiskt arbete
Relativa priser − Procent

Tabell 12 Mätning av indikatorer på kvalitet enligt säljare och experter

4.3 Telefonintervjuer

Vår tredje respondentgrupp har varit företag inom tillverkningsindustrin. Av de
undersökta företagen använder endast två av tjugo Balanced Scorecard. Av de
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som inte använder det var det en som poängterade att det åtminstone inte
benämns Balanced Scorecard.

4.3.1 Indikatorer på kvalitet

För att få en inblick i hur respondenterna uppfattade vad som är viktigt för
kvalitet räknades ett antal faktorer upp och respondenten skulle ta ställning till
hur väl han/hon ansåg att dessa faktorer var indikatorer på kvalitet. Skalan var
mellan 1 och 5, där 1 är svag indikator och 5 är stark indikator.

Indikator på kvalitet Antal 1:or Antal 2:or Antal 3:or Antal 4:or Antal 5:or
Leveranssäkerhet - - 1 2 17
Återkommande kunder - - 1 4 15
Kompetent personal - - 1 4 15
Servicegrad - - - 8 12
Utbildning för personalen - 1 5 4 10
Nya investeringar - 1 8 10 1
ISO 9001 - 2 7 7 4
Nya produkter - 4 8 7 1
Vinst 2 1 6 5 6
Marknadsandel 1 3 6 5 5

Tabell 13 Indikatorer på kvalitet enligt tillverkningsföretag

Övriga faktorer som respondenterna ansåg beskriva kvalitet var:

•  Kommunikation med kund
•  Tillmötesgå kundens krav avseende kvalitet, pris och leveranstid
•  Felfrekvens
•  Antal reklamationer/reklamationsprocent
•  Nöjda kunder
•  Erfarenhet av system
•  Produktkvalitet
•  Råvaror eller produkter som används i tillverkningen
•  Gott renommé
•  Personalomsättning
•  Ständiga förbättringar
•  Arbetstrivsel

Av de tillfrågade respondenterna angav 18 av 20 att deras företag på något sätt
mäter kvaliteten. Respondenterna angav att kvalitet mäts exempelvis genom:

•  Kontroll på grund av ISO-certifiering
•  Leveranssäkerhet
•  Reklamationer, kostnad eller antal
•  Kundklagomål
•  Produktkvaliteten mäts med produkttest
•  Kundnöjdhet
•  Kassationer
•  Avvikelser i produktionen
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•  Inleveranskvalitet
•  Kvalitetsbristkostnader
•  Kvalitetsbristkostnader dokumenteras i förhållande till fakturering i kronor
•  Ekonomiska nyckeltal
•  Utbildning (antal timmar eller dagar)
•  Justerkostnader (interna kostnader i förhållande till omsättningen)

4.3.2 Finansiellt perspektiv

Respondenterna tillfrågades hur det går att mäta att ett företag har kvalitet ur ett
finansiellt perspektiv. Svaren visas nedan i form av mått rankade efter hur
många som svarade ett visst mått.

Mått på kvalitet ur ett finansiellt perspektiv Antal
Vinst 5
Reklamationskostnader 4
Lönsamhet 4
Kassationer 3
Redovisningen 3
Kvalitetsbristkostnader 2
Soliditet 1
Extrakostnader för snabba leveranser 1
Kommer framåt mot uppsatta mål 1
Kvalitetsbristkostnader/omsättning 1
Ökad kontroll 1
Vinst säger inget explicit 1
Förändringar i materialkostnader 1
Tidsåtgång 1
Värde i Produkter i Arbete (PIA) 1
Servicekostnader 1
Redovisningssystem 1
Bra resultat 1

Tabell 14 Mätning av kvalitet ur ett finansiellt perspektiv enligt
tillverkningsföretag

En respondent poängterade att kvalitet till viss del kan utläsas i redovisningen,
men lönsamheten behöver inte vara bra bara för att kvaliteten är det. En annan
person poängterar att det kan vara enklare för företag som går bra ekonomiskt
att uppnå kvalitet, men även om företaget inte har så hög lönsamhet kan kvalitet
uppnås. En tredje respondent menar att kvalitet leder till ökad kontroll vilket ger
vinstmöjligheter. Detta i sig kan leda till nya kunder.

4.3.3 Kundperspektiv

I studien ville vi också undersöka hur kvalitet kan kopplas till kundperspektivet i
ett Balanced Scorecard och vi frågade därför respondenterna hur ett företag kan



Att mäta kvalitet i ett Balanced Scorecard

63

mäta kvalitet ur ett kundperspektiv. Viktiga åsikter som framfördes visas i
tabellen nedan.

Mått på kvalitet ur ett kundperspektiv Antal
Nöjda kunder 6
Enkät 6
Återkommande kunder 6
Antal reklamationer (nära noll) 4
Leveranssäkerhet 4
Ökad kundkrets 2
Fråga kunden 2
Personalens kompetens 2
Att kunden får rätt vara till rätt pris, rätt kvalitet (enligt krav) 2
Lyhörd för kundens önskemål 2
Känsla för vad kunden tycker 1
Nära kontakter 1
Frågor om ISO 9001 både på företaget självt och dess leverantörer 1
Orderingång 1
Servicegrad 1
Följa regler som finns i samhället 1
Pris 1
Kvalitetsnivå 1

Tabell 15 Mätning av kvalitet ur ett kundperspektiv enligt tillverkningsföretag

En respondent har sagt att enkäten kan vara utformad så att kunden kan ranka
olika parametrar. Det har också framkommit i studien att vissa kunder berättar
att de är nöjda, men det är ovanligt att en nöjd kund säger att denne är nöjd.

4.3.4 Intern process-perspektiv

Respondenterna fick svara på hur det går att mäta att ett företag har kvalitet när
det gäller det interna arbetet i företaget.
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Mått på kvalitet ur ett intern process-perspektiv Antal
Kvalitetssäkring, t ex ISO 5
Kassationer 5
Reklamationer 4
Avvikelser i produktionen (det som inte är normalt) 3
Omarbetningar (kostnad) 3
Produkttest 2
Bonussystem kopplat 1
Rapportering om fel 1
Framkomlighet i byggnad 1
Kund-/leverantörsrelationer i produktionskedjan 1
Leveranssäkerhet 1
Produktivitetsmått 1
Tidsåtgång 1
Få stopptider 1
Skicklighet 1
Kostnader för förebyggande 1
Kontrollkostnader 1
Felkostnader 1
Justerkostnader 1
Låg felprocent hos underleverantörer 1
Inkommande felprocent i relation till störning i det egna produktionsflödet som fås 1

Tabell 16 Mätning av kvalitet ur ett intern process-perspektiv enligt
tillverkningsföretag

En åsikt som framfördes var att ISO-certifiering som gäller miljön troligtvis
påverkar individer mer än vad kvalitetscertifiering gör, eftersom miljö kan anses
ligga närmare individers personliga intressen. En respondent betonade särskilt
att ISO inte har någon direkt betydelse för kvalitet, men att det ändå har ett visst
värde.
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4.3.5 Medarbetarperspektiv

På frågan hur ett företag kan mäta att det har kvalitet när det gäller personalen
framkom följande svar:

Mått på kvalitet ur ett medarbetarperspektiv Antal
Personalomsättning 8
Känna av stämningen 6
Nöjd medarbetare 3
Vilka planer som finns på kort och lång sikt vad gäller t ex utbildning 2
Sjukfrånvaro 2
Utbildningsnivå 2
Kvalitetssäkring, t ex ISO 1
Medarbetarsamtal 1
Chans att få bonus 1
Anställningsår 1
Motivation 1
Trivsel 1
Medarbetare med rätt utbildning 1
Hur organisationen ser ut (målstyrda grupper) 1
Missnöje bland personalen 1
Enkät 1
Arbetsskador 1
Personalnöjdhet 1
Justerkostnad 1
Reklamationskostnad 1
Låta personalen vara öppen 1

Tabell 17 Mätning av kvalitet ur ett medarbetarperspektiv enligt
tillverkningsföretag

Vad gäller mätning av personalomsättningen måste rådande konjunktur beaktas.
En koppling till vad som är normalt måste föreligga. Det poängterades också att
trivseln påverkar produktkvaliteten. Något annat som framfördes vad gäller
medarbetaren är att det inte skall göras någon skillnad mellan den externa
kunden och de anställda.
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4.3.6 Innovations- och utvecklingsperspektiv

Följande svar framkom som mått på kvalitet ur ett innovations- och
utvecklingsperspektiv:

Mått på kvalitet ur ett innovations- och utvecklingsperspektiv Antal
Utveckling av nya produkter 7
Anpassning efter marknadens krav 2
Jämför företagets produkter med konkurrenternas 1
Behålla kunderna 1
Nära kontakt med kollegor och leverantörer 1
Mindre åtgång av material 1
Högre hållbarhet 1
Inga reklamationer 1
Utvecklingsavdelning 1
Intern förslagsverksamhet 1
Antal förbättringar 1
Rationaliseringar 1
Prissänkningsnivå på produkt 1

Tabell 18 Mätning av kvalitet ur ett innovations- och utvecklingsperspektiv
enligt tillverkningsföretag

Anpassning till marknadens krav handlar om hur snabbt och till vilken grad
företaget klarar processen att mäta uppställda krav. Vid produktframtagning har
det även poängterats att de produkter som tas fram skall svara mot företagets
policy.

4.3.7 Svårt att mäta kvalitet?

Våra respondenter tillfrågades om hur enkelt eller svårt de anser att det är att
mäta kvalitet på en skala 1-5 där 1 är enkelt att mäta och 5 är svårt att mäta.
Svaren fördelade sig enligt följande:

Enkelt att mäta
Antal 1:or Antal 2:or Antal 3:or Antal 4:or

Svårt att mäta
Antal 5:or

2 8 3 6 1

Tabell 19 Grad av svårighet att mäta kvalitet enligt tillverkningsföretag

4.3.8 Kritiskt för att ha kvalitet

Respondenterna tillfrågades om vad det är som är viktigt för att företaget skall
ha bra kvalitet. Det som framkom var följande:
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Viktigt för att ha bra kvalitet Antal Hur skall detta mätas?
Nöjd kund 6 − Enkät

− Feldokumentation
− Återkommande kunder
− Nöjdkundindex

Reklamationer från kund 2 − Reklamationer i förhållande till utleveranser
Material och konstruktion 2 − Hållfasthet
Noll fel 2
Kundnytta 1 − Dialog med kunden
Slutprodukt till kund 1 − Kvalitetskontroll

− Nöjda kunder
Rätt plats, tid och uppfyller kundens
förväntningar

1 − Reklamationer

Överträffa kundens förväntningar till ett pris
som denne är villig att betala för det han/hon
behöver

1 − Omsättning

Trogna kunder 1 − Kundregister
− Hur kunden uppfattar företaget

Leveranssäkerhet 1 − Jämför med accepterad inom branschen
Antal avvikelser 1
Återkommande kunder 1 − Vinst
Bra kvalitativ produktion 1 − Nöjda och belåtna kunder

− Få reklamationer
Personal 1

Tabell 20 Kritiskt för att ha kvalitet enligt tillverkningsföretag

Avvikelser anses vara lätta att kommunicera ut bland personalen. Nöjda kunder
är det företaget lever på och detta kan mätas med nöjdkundindex samt grad av
kommunikation och kontakter.
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5 Utvärdering av kvalitet ur olika
perspektiv

I detta avsnitt analyseras det som vi bedömer vara betydelsefullt från avsnitt
fyra. Studien har varit uppbyggd på ett sätt där vi försökt att få respondenterna
att se om kvalitet kan placeras in i samtliga perspektiv i ett Balanced Scorecard.
Detta hade både säljarna och experterna mycket svårt för. De perspektiv som
kvalitet lättast kunde kopplas till var kund och interna processer. Perspektiven
innovation och utveckling samt medarbetare var lite svårare och svårast att
koppla var det finansiella perspektivet. De flesta i studien är överens om att
kvalitet aldrig har använts i ett Balanced Scorecard-resonemang. När vi sett
djupare på de svar som framkommit, anser vi dock att det går att koppla samman
kvalitet och Balanced Scorecard. Av studien att döma har kunnat konstateras att
många av de mått som traditionellt tas fram i ett Balanced Scorecard också har
angivits vara kvalitetsmått. Vi har funnit att det är en relativt liten skillnad
mellan säljar- och expertgruppens svar.

5.1 Definition av kvalitet

När det gäller definitionen av kvalitet har respondenterna sagt att kvalitet är
väldigt brett, men vid givna definitioner har studien visat att olika respondenters
definitioner inte skiljer sig så mycket åt. Alla tre respondentgrupper har kunden
med i definitionen av kvalitet. Det handlar om att möta behov och förväntningar
som kunden har. Det har visat sig att de flesta som deltagit i undersökningen har
haft mycket svårt att se kvalitet ur alla perspektiv som finns i ett Balanced
Scorecard. Ofta har respondenterna sett kvalitet naturligt i ett visst perspektiv.
Genom våra frågeställningar har vi dock försökt få respondenterna att se på
kvalitet ur samtliga perspektiv. Detta tycks dock ha lett till att vissa svar blivit
framtvingade och mindre genomtänkta. Med hjälp av inhämtade kunskaper från
vår förstudie, där vi intervjuat anställda, ledning och kunder anser vi oss kunna
välja ut de mest trovärdiga svaren i analysarbetet. Experterna har haft mer
resonemang om att företaget kan välja sin kvalitet.

Svaren tyder på att kvalitet placeras in under kundperspektivet i ett Balanced
Scorecard, men ändå för respondenterna ett resonemang om att det är viktigt
med balans i de olika perspektiven. Detta tyder enligt vår åsikt på att kvalitet bör
mätas i samtliga perspektiv. Denna balans borde innebära att det är näst intill
omöjligt att mäta kvalitet endast i ett perspektiv.
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5.2 Finansiellt perspektiv

Nästan samtliga respondenter bland säljarna och experterna har betonat att det är
svårt att se kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. Bland säljarna har det
framkommit att det finansiella är effekten av allt annat och således även kvalitet.
Detta kan ses strida mot Balanced Scorecard-idén, eftersom allt skall styras så
att visionen nås och företagets ekonomiska värde ökar. Varken säljarna eller
experterna anser att det går att se kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. De säger
att det handlar om kvalitet på de produkter/tjänster som ges. De menar också att
en avläsning av vinst eller omsättning inte är ett sätt att mäta kvalitet ur ett
finansiellt perspektiv utan ur ett kundperspektiv. Detta sätt att se det visar på att
respondenterna endast ser kvalitet ur ett kundperspektiv och att alla andra
perspektiv blir en följd av detta perspektiv. Betyder detta att det inte går att mäta
kvalitet ur något annat perspektiv än kundperspektivet? Respondenterna talar
dock ändå om att det är ett flöde, vilket tyder på att kvalitet borde kunna mätas
ur samtliga perspektiv. Är kvaliteten god inom de interna processerna ger detta
effekt på kundperspektivet och detta ger effekt på det finansiella. Kunden
upplever ett värde och detta kundvärde kan företaget ta betalt för.

Det som säljarna har räknat upp för att mäta kvalitet ur ett finansiellt perspektiv
är kvalitetsbristkostnader. Dessa skulle kunna bestå av kostnader för
reklamationer och kassationer. Det är alltså själva siffrorna som har angivits
vara kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. Troligtvis beror detta på att
lönsamheten påverkas. Enligt vår åsikt borde inte kvalitetsbristkostnader vara
kvalitet ur ett finansiellt perspektiv då dessa inte utgör en effekt av kvalitet i ett
företag, utan snarare en effekt av bristande kvalitet. Har exempelvis företaget
höga kassationskostnader borde lönsamheten sjunka, allt annat lika. Detta borde
påverka företagets framtid, men kanske inte vad gäller att hålla kvar kunderna.
Experterna anser att ett marknadspris som är högre än konkurrenternas är ett
tecken på kvalitet. Detta är intressant, eftersom kvalitet har definierats som rätt
kvalitet och inte som hög eller låg kvalitet. Detta tyder på att det inte bara
handlar om rätt kvalitet. Om det endast skulle handla om rätt kvalitet borde det,
enligt vår åsikt, inte gå att se på marknadspriset om företaget har kvalitet. Varje
kund har ansetts vara villig att betala ett visst pris för en produkt. Det rör sig om
förväntningar som kunden har. Alla priser motsvarar ett förväntat värde hos en
kund som upplever kvalitet om det han/hon får motsvarar det förväntade värdet.
Är det så att produktkvaliteten spelar in när två företag har likvärdiga produkter
och de konkurrerar om samma kunder? Kan inte märkestrohet spela in också?
Något annat som räknats upp av experterna är att mäta utfall mot budget. Det är
alltså hur väl företaget har lyckats planera som är avgörande för om företaget
har kvalitet ur ett finansiellt perspektiv. Det handlar således om att göra på det
sätt som är tänkt, det vill säga att följa upplagda strategier.
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Företagen inom tillverkningsindustrin var inte så uttalat frågande inför att se
kvalitet ur olika perspektiv som de båda andra respondentgrupperna. Detta kan
dock bero på att dessa företag inte var lika insatta i Balanced Scorecard som
övriga respondenter, men svaren på våra frågor om kvalitet kan ändå placeras in
i Balanced Scorecard-diskussionen. Dessa respondenter är kanske mindre fästa
vid att placera in kvalitet i ett visst perspektiv. De svar som framkom vad gäller
hur det går att mäta att ett företag har kvalitet ur ett finansiellt perspektiv utgår
från siffror på kvalitetskostnader. Kvalitetsbristkostnader ges även här som
exempel. Lönsamhet har diskuterats och diskussionen att bra resultat tyder på
kvalitet har förts. Att detta är viktigt beror troligtvis på att en hög lönsamhet
tyder på att kunden är nöjd. Problemet är dock att en hög andel kostnader kan
dra ned lönsamheten. Lönsamheten kan då bli låg trots att alla kunder är nöjda
över företagets prestation. Detta har också framförts av företagen inom
tillverkningsindustrin, genom att de säger att lönsamheten inte behöver vara bra
endast för att kvaliteten är det. Detta tyder enligt vår åsikt på att det inte är
tillräckligt att mäta kvalitet endast ur kundperspektivet utan det borde mätas ur
flera perspektiv.

När vi undersökte inom vilket perspektiv ett antal faktorer som möjliga
indikatorer på kvalitet kan placeras in i ett Balanced Scorecard framkom att
majoriteten placerade in vinst, omsättning, marknadsandel och soliditet i det
finansiella perspektivet. Respondenterna kunde ange flera perspektiv om de
önskade. Både bland säljare och experter sattes vinst inom det finansiella
perspektivet. Det vi har varit intresserade av är också hur väl de uppräknade
faktorerna kan anses som indikatorer på kvalitet. Här ser vi en intressant skillnad
mellan säljare och experter. Den första gruppen ser vinst som en starkare
indikator på kvalitet än vad den senare gruppen gör. Denna skillnad skulle
kunna bero på att experterna ser kvalitet som ett vidare begrepp och inte anser
att den direkta kopplingen till kvalitet kan utläsas av vinsten. Den tredje gruppen
i studien, företag inom tillverkningsindustrin, anser att vinst är en relativt stark
indikator på kvalitet, då svaren har fördelat sig i likhet med säljargruppen.

Att så många anser att vinst är en relativt stark indikator på kvalitet är intressant,
eftersom detta skulle betyda att ett företag som har låg vinst inte kan anses ha
kvalitet. Detta har också framkommit vid diskussion med vissa respondenter. En
respondent poängterade att det kan vara enklare för företag som går bra
ekonomiskt att uppnå kvalitet, men även om företaget inte har så hög lönsamhet
kan bra kvalitet uppnås. Här handlar det troligtvis om en värdering av kvalitet
med betoning på produktkvalitet och hög hållfasthet eller liknande. En tanke
med detta skulle kunna vara att företag som har hög vinst har mer resurser till att
undersöka vad kunden vill ha och på så sätt kan tillfredsställa kundens
förväntningar. En intressant koppling kan här också göras till IT-företag som
satsar mycket på utveckling och därför har en låg lönsamhet. Har inte dessa
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företag kvalitet? När det gäller vilka mått som har angivits för att mäta vinst är
det traditionella redovisningsmått som räknats upp, men det har också
framkommit att mätningen kan ske genom att mäta utfall mot plan.

Även beträffande omsättning som indikator på kvalitet har de flesta rösterna
givits på det finansiella perspektivet, både bland säljare och experter.
Omsättning har setts som en relativt stark indikator på kvalitet bland säljarna,
där rösterna fördelats lika mellan betyget tre och fyra på en femgradig skala där
fem är stark indikator. Experterna ansåg dock att omsättning inte är ett lika
starkt tecken på kvalitet, då majoriteten har svarat en etta på skalan. Vi anser att
en tänkbar förklaring till denna skillnad skulle kunna vara att experterna kopplar
samman kostnader med kvalitet i större utsträckning än vad säljarna gör. Vid en
jämförelse med faktorn vinst kan vi konstatera att grupperna var av delade
åsikter i större grad. Konkreta mått som räknades upp var även här traditionella
redovisningsmått.

Ytterligare en av de uppräknade faktorerna på den kompletterande enkäten som
placerades in i det finansiella perspektivet är marknadsandel. Totalt sett har de
flesta rösterna hamnat på det finansiella perspektivet. Det finns dock en skillnad
mellan vilka perspektiv som har fått flest röster av säljare och experter. Bland
säljarna fick det finansiella perspektivet majoriteten av rösterna, medan
kundperspektivet fick majoriteten utav rösterna av experterna. Marknadsandel
ses som en relativt stark indikator på kvalitet. Detta anser vi vara intressant,
eftersom det går att ifrågasätta hur det hänger ihop med att det handlar om rätt
kvalitet. Om kvalitet handlar om att ha rätt kvalitet har då marknadsandelens
storlek någon betydelse? Exempelvis om två märken konkurrerar om samma
kunder anses det företag som har den största marknadsandelen då ha kvalitet och
inte det andra? Det tyder enligt vår åsikt på att det då är något annat som
förknippas med kvalitet, exempelvis märkestrohet.

Soliditet placerades också in i det finansiella perspektivet. Detta ansågs dock
vara en medelstark indikator på kvalitet av både säljare och experter. Skulle en
mätning av soliditet ske är det från redovisningen som data hämtas.

Respondenterna fick också ange egna faktorer som kunde vara indikatorer på
kvalitet om de önskade. Faktorer som angavs var Total Shareholder Return och
relativa priser. Något att lägga märke till är att samtliga faktorer som har
angivits av respondenterna själva har placerats in i det finansiella perspektivet.
Detta kan tyda på att dessa personer ser kvalitet tydligt kopplat till det
finansiella perspektivet, trots att de uttalat att det inte går att se kvalitet ur detta
perspektiv. En annan anledning skulle, enligt vår åsikt, kunna vara att mätning
av kvalitet är lättast att genomföra ur det finansiella perspektivet.
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Något som framkommit i studien är att det finansiella är effekt av mycket, varav
kvalitet är en sak. Det är då svårt att säga något specifikt om kvalitet. Det som
kan vara svårt är att veta att kvalitet inom de interna processerna ger effekt på
kunden som i sin tur ger effekt på det finansiella.

5.3 Kundperspektiv

När det gäller vad som menas med kvalitet ur ett kundperspektiv poängterar
både säljare och experter att kvalitet ur ett kundperspektiv är att ha rätt kvalitet.
Kvalitet kan inte vara hög eller låg utan vad som är kvalitet är alltid
situationsbetingat. Det viktiga vad gäller kvalitet är att ge kunden det som gör
honom/henne nöjd. Alla tre respondentgrupperna poängterar också att
leveransprocessen till kunden är en viktig indikator på kvalitet ur ett
kundperspektiv. Experterna poängterar dock åter att detta också blir
tillfredsställande endast om kundens behov är i fokus.

Säljarna poängterar att det finns interna kunder i företagen. Dessa är också att
beakta som viktiga när kvalitet ur ett kundperspektiv undersöks. En skillnad
mellan säljar- och expertgruppen är att säljarna anser att även image hos
företaget är viktigt.

Vad gäller mätning av kvalitet ur ett kundperspektiv är både säljare och experter
överens om att nöjdkundindex är ett bra mått på kvalitet. Båda dessa
respondentgrupper anser att det är viktigt att fråga kunden i form av samtal.
Experterna anser också att detta kan ske genom besök, per telefon eller genom
enkäter. En annan likhet mellan säljar- och expertgruppen är att båda poängterar
att möjligheten att behålla kunderna är av största vikt genom att exempelvis
mäta återköpsbenägenhet. En skillnad mellan grupperna är att säljarna påpekar
att det är viktigt att mäta nöjdheten både hos interna och externa kunder, och att
likvärdig mätning skall göras för båda dessa grupper. En aspekt som togs upp av
experterna är att det som kunden poängterar också skall jämföras med vad de
anställda (medarbetarna) tycker om företaget, vilket vi anser tyder på en likhet
mellan dessa båda respondentgrupper. Det tycks finnas en koppling mellan vad
kunden och den anställde tycker om verksamheten. Medarbetarna skall också
ses som kunder till företaget. Experterna anser till skillnad från säljarna att det är
viktigt att också mäta dem som inte i nuläget är kunder till företaget. Företaget
vill således undersöka varför dessa inte köper företagets produkter och tjänster.

Vad gäller de problem som uppkommit när kunden tillfrågas om den upplevda
kvaliteten är säljare och experter överens om att det finns risk för att den som
frågar kunden kan påverka svaren. Det är därför viktigt att detta sker med hjälp
av en extern person. Vi anser detta vara tids- och kostnadskrävande, vilket också
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poängterades av säljarna. Om kunden ändå skulle utfrågas av en representant till
företaget finns det risk för att de svar som framkommer är felaktiga och
missvisande, vilket kan förstöra hela idén med att mäta kundens upplevda
kvalitet.

Kvalitetsbegreppet tycks i huvudsak placeras in i kundperspektivet av experter
och säljare, då dessa betonat olika typer av kundmått som den viktigaste
indikatorn på kvalitet. Även de som intervjuats per telefon anser att nöjda
kunder är den viktigaste indikatorn på kvalitet av alla tänkbara och att detta skall
mätas genom nöjdkundindex eller genom att se i vilken grad kunderna
återkommer. Denna respondentgrupp poängterar också i likhet med experterna
att enkäter är ett bra sätt att mäta kundens tillfredsställelse på.

En skillnad mellan svaren hos de båda grupperna som intervjuats är att säljarna
också anser att produktkvaliteten är en viktig indikator på kvalitet. Vi finner
denna kombination av indikatorer på kvalitet som intressant och delvis
motsägande då det är svårt att veta vad som skall vara bra produktkvalitet om
det är osäkert vad kundens förväntningar och krav är. Det går då inte att sätta en
standard för produktkvaliteten utan den blir i stor utsträckning kundberoende.
Anledningen till att säljarna poängterar detta kan delvis bero på att de, på grund
av sin arbetssituation, måste fokusera olika mått i samtliga perspektiv för att
erhålla balans mellan dem. Dock säger tanken om att kundens upplevda kvalitet
är det viktigaste måttet på kvalitet emot denna grundläggande idé med balans
mellan samtliga perspektiv i konceptet Balanced Scorecard då detta blir ett
helhetsmått som kan vara svårt att kombinera i samtliga perspektiv.
Tillverkningsföretagen poängterar också produktkvaliteten som en viktig
indikator på kvalitet. Idén om att kundens upplevda kvalitet är den viktigaste
indikatorn på kvalitet är mer entydig hos experterna än hos säljarna.

På den kompletterande enkäten placerade respondenter både bland säljare och
experter in faktorn leveranssäkerhet i kundperspektivet. Säljarna anser att detta
är en stark indikator på kvalitet (betyget fem) medan experterna gav
leveranssäkerhet betyget tre och fyra. De som intervjuades per telefon anser att
denna faktor är en stark indikator på kvalitet. Här har det således framkommit en
intressant skillnad mellan de respondentgrupper som intervjuats personligen.

Återkommande kunder placerades också in i kundperspektivet på enkäten. Vad
gäller denna faktor skiljde sig betygsättningen mellan de båda
respondentgrupperna. Faktorn erhöll betyget fyra av säljarna och betyget fyra
och fem av experterna. De som intervjuades per telefon ansåg att återkommande
kunder skall ha betyget fem, det vill säga detta är en stark indikator på kvalitet.
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Nöjda kunder placerades också in i kundperspektivet och erhöll betyget fem av
säljarna och betyget fyra och fem av experterna. Denna faktor tycks således vara
en stark indikator på kvalitet. Faktorn få klagomål från kunder fick betyget tre
av säljarna och betyget fyra av experterna, vilket tyder på att detta tycks vara en
något svagare indikator på kvalitet än de tidigare nämnda. När det gäller faktorn
klagomål från kunder var det till en början ej helt enkelt att veta vilket
perspektiv faktorn skulle placeras in i. Av säljarna ansåg två att det skulle
placeras in i kundperspektivet och tre att det skulle vara i intern process-
perspektivet. Däremot vad gäller experterna ansåg fyra att det skulle placeras in
i kundperspektivet och en person att det skulle placeras in i intern process-
perspektivet. Utifrån dessa resultat gjorde vi en sammanräkning och
konstaterade att kundperspektivet fick flest röster. Således placerade vi in
klagomål från kunder i detta perspektiv.

I flera fall kan vi konstatera att experterna är något mer försiktiga vad gäller att
sätta betyg på de olika faktorerna inom kundperspektivet som indikatorer på
kvalitet. Detta skulle kunna bero på att dessa personer beaktar både för- och
nackdelar med styrkortskonceptet, vilket vår tanke inledningsvis också var att
försöka se genom att utnyttja olika respondentgrupper. En annan intressant
aspekt som framkommit genom dessa svar är att de som intervjuats per telefon
valt att beteckna samtliga faktorer i kundperspektivet med i huvudsak fem. Vi
anser att detta kan bero på att dessa företag till stor del är mycket beroende av
nöjda kunder och dessa faktorer som avgörande för överlevnaden. Eftersom
dessa företag är av mindre storlek (omsättning 50-60 miljoner kronor) kan en
förlorad kund drabba företaget mycket hårt ekonomiskt.

Ökning av antal kunder placerades också in i kundperspektivet enligt enkäterna
från våra respondenter som intervjuades personligen. Denna faktor erhöll
betyget fyra av säljarna och betyget tre av experterna. Detta anser vi också tyda
på att detta inte är en lika stark indikator på kvalitet som de tidigare nämnda.
Slutligen placerades faktorn servicegrad in i kundperspektivet. Den fick betyget
fem av säljarna och betyget fyra av experterna. De som intervjuades per telefon
gav servicegrad betyget fem sammantaget. Denna faktor torde sammanlagt av
resultaten att döma vara en indikator som är starkt kopplad till kvalitet ur ett
kundperspektiv.

Vad gäller faktorerna leveranssäkerhet, återkommande kunder, nöjda kunder, få
klagomål från kunder, ökning av antal kunder samt servicegrad var de mått som
angivits för dessa faktorer relativt likartade för båda respondentgrupperna som
deltog och svarade på enkäten. Det var i huvudsak samma mått på kvalitet ur ett
kundperspektiv som angavs liksom på tidigare frågor om hur kvalitet kan mätas
ur ett kundperspektiv. De två faktorer inom kundperspektivet som erhållit något
lägre betyg än övriga, återkommande kunder och få klagomål från kunder,
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ansågs bäst mätas genom återköpsfrekvens och användning av orderstatistik.
Dessa mått skulle därmed kunna betraktas som sämre mått på kvalitet ur ett
kundperspektiv.

5.4 Intern process-perspektiv

När det gäller kvalitet sett ur ett intern process-perspektiv ser vi att säljarna åter
igen fokuserar på kund och säger att det rör sig om rätt kvalitet i processerna
utifrån vad som slår mot kunden. Det framkom också att företaget inte skall ha
högre kvalitet än vad som efterfrågas. Detta har inte betonats lika mycket av
expertgruppen. Båda grupperna har dock tagit upp att det även är viktigt att ha
kvalitet mot de interna kunderna. Det kan dock finnas problem med att
undersöka om företaget har kvalitet mot de interna kunderna, eftersom det kan
upplevas konstigt att utfråga sina kollegor om hur kvaliteten upplevs. Ett annat
problem är att det inte finns något marknadsspel bland de interna kunderna. De
interna kunderna har inte samma valfrihet som de externa kunderna.

Att se kvalitet ur intern process-perspektivet handlar, enligt vår mening, om det
fallet att företaget följer den upplagda strategin för att tillfredsställa kundens
behov. Om företaget gör på det sätt som är tänkt anses det vara kvalitet i intern
process-perspektivet. Vi ser här att vad kunden vill ha även styr de interna
processerna. Bara kunden är nöjd är det tillåtet att ha stora lager eller mycket
materialåtgång i produktionen. Även ett företag som har mycket stora
kassationer kan anses ha kvalitet om något bra görs med kassationerna och
företaget är medvetet om detta. Ett exempel kan vara att kassationerna säljs för
återvinning eller liknande och företaget får högre lönsamhet av att sälja dessa än
genom att lägga om produktionen för att minska antalet kassationer. Detta
resonemang kan vara svårt att koppla samman med de grundidéer om kvalitet
som framkommit i Japan.

Både gruppen av säljare och experter tar upp ISO-certifiering. Det framkom att
ISO-certifiering kan vara viktigt i vissa branscher, men att det var tveksamt om
ISO skulle finnas med i Balanced Scorecard. Detta kan tyckas vara lite
motsägande, eftersom det som är avgörande för företaget skall finnas i styrkortet
och är det ISO som är viktigt vid en viss tidpunkt, borde detta enligt vår åsikt
vara med i styrkortet. Respondenterna är överens om att ISO är viktigt, men att
företaget har ISO-certifiering behöver inte betyda att det har kvalitet. De företag
i tillverkningsindustrin som deltagit i studien anser däremot att kvalitetssäkring
av något slag är väldigt viktigt när det gäller kvalitet. Detta beror troligtvis på att
det finns krav på kvalitetssäkring från kunder och det är mycket avgörande för
företagets överlevnad. Några företag tar upp material och konstruktion som det
viktigaste för att företaget skall ha bra kvalitet och att hållfastheten skall mätas
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för att bedöma detta. Det här handlar alltså om produktkvalitet som är en
definition av kvalitet som kan göras. En annan viktig sak som tas upp är nollfel,
det vill säga att inga avvikelser skall ske. Ytterligare en sak är en bra kvalitativ
produktion. Detta skulle kunna mätas genom nöjda och belåtna kunder. Återigen
kan vi se att det viktiga är kunden och kvalitet i de interna processerna innebär
att de sköts på ett sådant sätt att kunden blir nöjd.

Produktionsstopp, effektivitet, kvalitetsbrister både internt och externt och
leveranssäkerhet är tillvägagångssätt för att mäta kvalitet ur ett intern process-
perspektiv som säljarna har angivit. Det viktiga är kunden enligt respondenterna
och det är vissa av dessa tillvägagångssätt som kan ses som mått utifrån vad
kunden vill. Leveranssäkerhet tycks vara mycket viktigt och det kan därför vara
det avgörande i de interna processerna. De tillvägagångssätt som har tagits upp
för att mäta kvalitet ur intern process-perspektivet är allmänna mått som
exempelvis antal fel, ledtider, intern och extern leveranssäkerhet och
kvalitetssäkring av något slag, enligt experterna. Här finns inga mått på hur väl
kunden upplever det eller om fokus ligger rätt. Detta kan troligtvis ses som
exempel på sätt som kan användas beroende på vad som bör vara fokus.

Bland de uppräknade faktorerna på den kompletterande enkäten placerades få
kassationer och ISO 9001 in i intern process-perspektivet. Vad gäller få
kassationer har majoriteten av de totala rösterna hamnat på en fyra på en
femgradig skala. Bland säljarna har rösterna fördelats lika mellan en trea och en
fyra, medan experterna har en övervikt på en fyra. Få kassationer anses således
som en relativt stark indikator på kvalitet. Anledningen till att det inte blivit flest
femmor är antagligen att det anses bero på vad kunden önskar. Från kundens
synvinkel kanske det är accepterat att företaget har stor andel kassationer.
Kunden är kanske villig att betala det högre priset som måste tas ut om företaget
har stora kassationskostnader. Konkreta mått som har räknats upp om företaget
skall mäta sina kassationer är antal eller andel kassationer och minskning av
antal kasserade produkter.

När det gäller ISO 9001 har detta, enligt säljarna, ansetts kunna placeras in i alla
perspektiv utom det finansiella. Enligt experterna har det kunnat placeras in i
alla perspektiv utom det finansiella och innovation/utveckling. Studien har visat
att ISO-certifiering har betydelse för kvalitet, men att det inte är avgörande. En
intressant jämförelse kan här göras med företagen inom tillverkningsindustrin
där 55% har angivit en fyra eller femma. ISO-certifiering värderas alltså högt
som ett bevis på kvalitet. Exempel på mätning av ISO 9001 som har angivits är
att arbetet med kvalitetssäkringen löper i tid och enligt plan, kvalitetsbrister,
antal anmärkningar vid revisioner och grad av upplevd nytta hos anställda.
Något som är intressant här är att grad av upplevd nytta hos anställda har
angivits som ett mått på ISO 9001. Kan detta mått säga något om
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kvalitetssäkringen? Detta skulle kunna kopplas till att det är de anställda som
avgör om det är relevant att ha kvalitetssäkringen. Det kan i och för sig vara
viktigt, men som studien har visat är det vad gäller kvalitet avgörande vad
kunden önskar. Ställer kunden krav på kvalitetssäkring är detta givetvis viktigt,
men kan de anställda bedöma det?

Det finns ett antal problem förknippat med kvalitet och intern process-
perspektivet. Ett problem som vi ser är att det alltid är kunden som är det
avgörande. Det är inte säkert att de mål som finns vad gäller kvalitet inom de
interna processerna stämmer överens med företagets mål. Ett problem som har
betonats av både säljare och experter är att de interna kunderna inte kan välja
vilken kvalitetsnivå de önskar. Det finns inget marknadspris som företaget kan
ta hjälp av.

En fjärdedel av tillverkningsföretagen har angivit kvalitetssäkring som ett sätt
som används flest gånger för att mäta att ett företag har kvalitet när det gäller det
interna arbetet. Andra former av mätning har varit kassationer, reklamationer
och övriga avvikelser i produktionen. Vi ser här att kvalitetssäkring tycks vara
mycket viktigt inom tillverkningsindustrin och anses av företagen som viktigt.
Detta framhäver inte de båda andra grupperna lika tydligt. De anger dock att det
har viss betydelse. Här finns inte den direkta kopplingen till kunden som de båda
övriga grupperna betonar. Indirekt kan det dock vara det, eftersom företagens
kunder kanske kräver kvalitetssäkring och det är därför det är så viktigt.

Att kvalitet kan mätas och också mäts visar studien genom de tillfrågade
tillverkningsföretagen. Genom att fråga på vilket sätt företaget mäter kvalitet
framkom en rad olika sätt att se kvalitet. De saker som räknades upp flest gånger
var att företaget har kontroll genom ISO-certifiering, leveranssäkerhetsmätning,
reklamationer och kundklagomål.

5.5 Medarbetarperspektiv

När det gäller de olika respondentgruppernas syn på vad kvalitet är ur ett
medarbetarperspektiv framkom relativt liknande svar. Både säljar- och
expertgruppen konstaterar, i likhet med kundperspektivet att, när det gäller
medarbetaren är det dennes upplevda behov och tillfredsställelse av dessa som
är de tydligaste indikatorerna på kvalitet ur detta perspektiv. Den upplevda
situationen i företaget är viktig. Vi anser att det finns likheter mellan både
säljare och experter vad gäller uppfattning om vad kvalitet är beträffande kund
respektive medarbetare. Det går inte i något av fallen att säga vad som är hög
eller låg kvalitet utan det är kundens respektive medarbetarens upplevda
situation som är avgörande för detta.



Att mäta kvalitet i ett Balanced Scorecard

78

En annan faktor som både säljare och experter nämnde som förklaring på
kvalitet ur ett medarbetarperspektiv är att det också i det här fallet blir
företagsspecifikt. Dessutom kan fysisk miljö och trivsel samt
personalomsättningshastighet vara exempel på hur kvalitet kan definieras ur ett
medarbetarperspektiv enligt båda grupperna. Experterna poängterar också lön
och belöningssystem som viktiga indikatorer på kvalitet till skillnad från
säljarna.

De beskrivningar på vad kvalitet är ur ett medarbetarperspektiv påminner om
dem som gäller kunden, det vill säga handlar om behovstillfredsställelse. Detta
anser vi bero på att dessa båda perspektiv har individers upplevelser av olika
fenomen som det mest centrala. Därmed blir också den upplevda situationen för
individen det allra viktigaste som avgör om kravet på kvalitet också uppfylls i
realiteten. Vi anser att det är svårt att säga att företaget har hög eller låg kvalitet
utifrån dessa resonemang då detta är helt beroende av upplevelserna i de olika
situationerna. Den kvalitet en medarbetare upplever genom att arbeta i företaget
är beroende av vad personen upplever i form av behovstillfredsställelse och
erhållen nytta i förhållande till vad detta kostat individen, exempelvis i form av
förlorad fritid.

Vad gäller mätning av kvalitet ur medarbetarperspektivet uppger både säljar-
och expertgruppen att enkäter eller nöjdmedarbetarindex är bra sätt.
Kompetensnivå anges också som ett viktigt sätt att mäta kvalitet på av båda
säljare och experter. Vi ser dessa mätmetoder som mycket generella och
allmängiltiga sätt att mäta kvalitet hos medarbetarna på och detta anser vi delvis
säger emot vad som angivits som viktigt, det vill säga att allt vad gäller
medarbetaren är dennes egna upplevelse av situationen. Dessutom anger
experterna att det är viktigt att kommunicera med de anställda genom
utvecklingssamtal och dagliga samtal. Detta anser vi vara en bättre metod för att
mäta de enskilda individernas upplevelser av företagets verksamhet som således
ger en bättre uppfattning om kvaliteten ur detta perspektiv då medarbetarens
uppfattning om sin situation tydligare kommer fram. En nackdel som
poängterats med mätmetoder i form av samtal om kvalitet är att allt kanske inte
kommer fram. Detta anser vi till viss del också stämma överens med mätning av
kundens uppfattning om behovstillfredsställelse. Det skulle därav kunna tolkas
som om det är av största vikt att en extern person genomför samtalet också med
medarbetaren för att erhålla effektivast möjliga resultat.

Mätning av den fysiska miljön som de anställda befinner sig i samt frånvaro har
också nämnts av båda respondentgrupper som intervjuats personligen. Vi anser
att detta inte alls mäter de anställdas upplevelse av företagets verksamhet vilket
säger emot vad som tidigare angivits som indikator på kvalitet. Vi anser att
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sjukfrånvaro säger relativt lite om kvaliteten ur medarbetarperspektivet i form av
upplevd kvalitet. Säljarna och experterna påpekar också delvis dessa problem
med att mäta kvalitet ur medarbetarperspektivet, men gruppen av säljare nämner
ändå inga alternativa metoder för att kontrollera medarbetarnas upplevelser.

Vad gäller de företag som intervjuats per telefon nämns personalomsättning som
tydlig indikator på kvalitet ur ett medarbetarperspektiv. Vi anser att också detta
säger relativt lite om den upplevda behovstillfredsställelsen hos medarbetaren.
Måttet är också mindre lämpligt då det tas fram ex post, det vill säga i efterhand
när medarbetaren redan har slutat sin anställning på företaget. Det säger däremot
inget om nuläget i företaget. Att så få av företagen inte använder Balanced
Scorecard kan vara en anledning till att de vanligaste måtten i
medarbetarperspektivet inte framkommit. Däremot har några personer av dem
som intervjuats per telefon angivit att kvaliteten kan ses ur detta perspektiv
genom att stämningen ”känns av”. Detta tolkar vi som ett mer relevant mått på
kvaliteten där upplevelserna hos de anställda mer tydligt kommer fram om
utgångspunkten är upplevd behovstillfredsställelse.

Enligt den kompletterande enkäten framkom att lojalitet hos anställda placeras
in i medarbetarperspektivet och både säljare och experter har angivit att denna
faktor skall ha betyget fyra som visar i vilken grad denna faktor påvisar kvalitet.
När det gäller i vilket perspektiv denna faktor skulle inplaceras framkom det
dock skillnader mellan dessa grupper. Bland säljarna ansåg en majoritet att
denna faktor skulle placeras in i medarbetarperspektivet, medan det bland
experterna fanns tre personer som ansåg att detta skulle placeras in i intern
process-perspektivet och tre personer som ansåg att detta skulle placeras i
medarbetarperspektivet. Av den totala majoriteten att döma valde vi att placera
in lojalitet hos anställda i medarbetarperspektivet.

Utbildning för personalen placerades in i medarbetarperspektivet av båda
intervjugrupperna. Här hade samtliga tre respondentgrupper olika åsikter om
vilket betyg denna faktor skulle erhålla. Säljarna gav en varierande
betygsättning i form av betyget två, tre, fyra och fem och experterna gav
utbildning betyget fyra. Denna faktor erhöll dock högsta betyg (fem) av dem
som intervjuades per telefon. Båda dessa faktorer kan därmed ses som relativt
starka indikatorer på kvalitet ur ett medarbetarperspektiv, men ingen av dem får
högsta betyget av dem som intervjuades personligen. Faktorn god arbetsmiljö
hamnade också i medarbetarperspektivet och erhöll betyget fyra av både säljare
och experter. Således anser vi att denna faktor är en relativt stark indikator på
kvalitet. Kompetent personal anses vara en relativt stark indikator på kvalitet
inom detta perspektiv då denna faktor erhöll betyget fyra och fem av säljarna
och betyget fyra av experterna. De som intervjuades per telefon angav betyget
fem.
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Av samtliga resultat inom detta perspektiv att döma, anses kompetent personal
vara den bästa och starkaste indikatorn på att ett företag har kvalitet ur ett
medarbetarperspektiv. Detta säger delvis emot det som tidigare angivits i
intervjuerna på vad som anses vara kvalitet ur ett medarbetarperspektiv. Att
enbart se till hur kompetenta medarbetare företaget har kan vara ett dåligt och
otydligt mått på hur de anställda upplever sin anställningssituation anser vi.

De olika faktorer som på enkäten framkom att bäst placeras in i
medarbetarperspektivet erhöll relativt likartade mått av säljar- och
expertgruppen. Nöjdmedarbetarindex, personalomsättning, antal/andel utbild-
ningstimmar och arbetsmiljömätningar var exempel på mått på kvalitet hos
medarbetaren som framkommit. Vi anser åter att detta inte är mått som tydligt
försöker kartlägga den anställdes upplevelse av behovstillfredsställelsen i
arbetssituationen.

5.6 Innovations- och utvecklingsperspektiv

Vad gäller innovations- och utvecklingsperspektivet menar säljarna och
experterna att det är viktigt att koppla det som är kvalitet ur detta specifika
perspektiv till varje enskilt företags situation och definition av innovation och
utveckling i likhet med vad som sagts i kund- och medarbetarperspektivet.
Utöver detta poängterar båda respondentgrupperna också en liknande syn på vad
som menas med kvalitet ur detta perspektiv. Båda grupperna nämner
produktutveckling och utveckling av tillverkningsprocessen, det vill säga en
anpassning till kundernas behov och konkurrenssituationen, som viktiga faktorer
som beskriver kvalitet. Detta anser vi tyder på att det viktiga för att erhålla
kvalitet i detta perspektiv är att hänsyn tas till det som kunderna efterfrågar och
således en anpassning till det som kommit fram i kundperspektivet. Experterna
anser till skillnad från säljarna att förmågan att realisera förslag som kommit
fram är viktiga indikatorer på kvalitet i detta perspektiv.

Vad gäller mått på kvalitet poängterar båda grupperna Time To Market som ett
viktigt mått på kvalitet. Förslag som genomförts i praktiken nämns också som
ett annat viktigt mått. Experterna påpekar också att det är svårt att se
kvalitetsbegreppet i alla uppräknade faktorer. Av dessa resultat att döma anser vi
att det kan vara svårt att se en koppling mellan kvalitet och de uppräknade
faktorerna i detta perspektiv. Det är även i detta perspektiv upp till varje företag
att bestämma vad som är relevant. De mått som nämnts under de personliga
intervjuerna är standardiserade och allmänt vedertagna och vi finner dessa som
otydliga mått på kvalitet i ett enskilt företags situation utifrån innovations- och
utvecklingsperspektivet. Säljarna nämner också rekrytering och attityd till
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belöning som viktiga mått på kvalitet ur detta perspektiv. När det gäller
tillverkningsföretagen anser merparten att utveckling av nya produkter är
kvalitet ur detta perspektiv. Troligtvis har dessa företag, enligt vår åsikt, valt det
tydligaste uttrycket för kvalitet ur detta perspektiv utifrån sin egen verksamhet.

På den kompletterande enkäten placerades faktorerna nya investeringar och nya
produkter in i innovations- och utvecklingsperspektivet. Det fanns dock ingen
entydig betygsättning på dessa. Vad gäller nya investeringar gav säljarna denna
faktor betyget fyra och experterna gav detta betyget två. De som intervjuades
per telefon gav denna faktor betyget fyra. Vad gäller nya produkter gav säljarna
denna faktor betyget fyra, experterna betyget fyra och de som intervjuades per
telefon betyget tre. Experterna tycks alltså med skepsis anse att nya
investeringar är en faktor som tyder på kvalitet i detta perspektiv.

Av dessa samtliga enkätresultat att döma kan konstateras att nya produkter tycks
vara ett tydligare mått på kvalitet ur ett innovations- och utvecklingsperspektiv
än nya investeringar. Dock erhåller inte nya produkter högsta betyg av någon
respondentgrupp. Dessutom anser vi att den betygsättning som givits beträffande
dessa faktorer borde vara lägre då det tidigare poängterats att det i stor
utsträckning beror på företagets verksamhet vilka mått som är relevanta.

När det gäller mått som angivits för dessa två faktorer poängterar både säljare
och experter mått som investering i kronor för faktorn nya investeringar och
mått som antal/andel nya produkter (i förhållande till omsättningen) för faktorn
nya produkter. Skillnader mellan grupperna framkom i form av att säljarna
också tar upp nya investeringsprojekt som mått på nya investeringar och att
denna grupp också poängterar antal lönsamma produkter för nya produkter.
Experterna nämner istället relation till konkurrenterna som mått på nya
produkter. Av dessa resultat att döma kan konstateras att de båda grupperna har
en relativt likartad syn på hur kvalitet i detta perspektiv kan mätas. Skillnaderna
som kommit fram anses kunna bero på att experterna poängterar kopplingen till
konkurrenter tydligare då dessa personer i högre grad inser att mätningen av
kvalitet måste ske i relation till andra. Detta anser vi vara ett tydligare mått på att
innovation och utveckling måste tas fram i den specifika situation som varje
företag befinner sig i.

5.7 Sammanfattning av indikatorer

För att visa vad som framkommit vad gäller de indikatorer som uppräknades på
den kompletterande enkäten följer nedan en sammanställning av i vilket
perspektiv de olika indikatorerna placerades in. Av de uppräknade faktorerna
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var det inte någon som ansågs vara svag indikator på kvalitet varför vi här
redovisar samtliga faktorer.

Svaren har varit av relativt varierande karaktär varför vi finner det svårt att
uttala oss om hur starka indikatorer på kvalitet dessa kan anses vara. Att svaren
varit så olika anser vi kunna bero på att faktorernas betydelse för kvaliteten
varierar. Vi hänvisar därför läsaren till kapitel fyra och fem där dessa svar
redovisas. Då kvalitet är företagsspecifikt kan dessa faktorer ses som exempel på
vad som kan vara kvalitet i ett visst företag.

Finansiellt
perspektiv

Kund-
perspektiv

Intern process-
perspektiv

Medarbetar-
perspektiv

Innovations-
och utvecklings-
perspektiv

Vinst Leveranssäkerhet Få kassationer Lojalitet
hos anställda

Nya investeringar

Omsättning Återkommande
kunder

ISO 9001 Utbildning
för personalen

Nya produkter

Marknadsandel Nöjda kunder God
arbetsmiljö

Soliditet Få klagomål
från kunder

Kompetent
personal

Total Shareholder
Return

Ökning av
antal kunder

Relativa priser Servicegrad

Tabell 21 Sammanfattning av indikatorer fördelade på perspektiv

5.8 Svårigheter

Svårigheterna som har framkommit i studien är att det inte finns några
standardiserade mått för kvalitet och att det är mycket som kan mätas. Det är ett
brett begrepp som måste definieras. Trots att det finns ett antal svårigheter är
alla respondenter överens om att det går att mäta kvalitet.

Företagen inom tillverkningsindustrin tycker inte att det är enkelt att mäta
kvalitet och inte heller att det är svårt att mäta det. Majoriteten har angivit en
tvåa på en femgradig skala där ett är enkelt att mäta och fem är svårt att mäta,
men en stor del har även satt en fyra. Detta beror troligtvis på att företagen
tycker att kvalitet är viktigt och att de flesta företagen mäter kvaliteten i nuläget.

Det som troligtvis är svårt är, enligt vår åsikt, att kvalitet handlar om
förväntningar. Mätningen bör då rimligtvis gå ut på att mäta om företaget lever
upp till förväntningarna. Det går av studien att utläsa att kvalitet sett ur olika
perspektiv på något sätt handlar om förväntningar inom de olika perspektiven,
men med kund som den slutliga avgörande faktorn. Problem uppstår då om
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företagets mål inte stämmer överens med de olika delarnas mål. Hur skall detta
hanteras?

Ett annat problem som har framkommit i studien är att all mätning kostar
pengar. Detta är något som gäller allmänt med Balanced Scorecard och inte är
något specifikt för kvalitet. Det faktum att kvalitetsbegreppet är brett leder till
att det krävs många olika mått för att mäta kvaliteten. Något annat är att
företaget måste utgå från kundens åsikter om vad som inte är bra eller vad som
är bra. Det är således subjektiva åsikter som måste beaktas. Ett mått måste dock
inte alltid vara objektivt. Det viktiga borde vara att företaget tillfredsställer
kundernas behov och undersöker vilka förväntningar de har. Det gäller sedan för
företaget att agera utifrån dessa förväntningar och se till att de interna
processerna, medarbetarperspektivet och innovation/utveckling fungerar på så
sätt som förväntas. Fungerar detta leder det till framgång även vad gäller det
finansiella perspektivet och således till ett ökat ekonomiskt värde. En annan
svårighet som kan finnas är att de mått som tas fram kanske inte är anpassade till
företagets befintliga system, vilket kan ge stora kostnader för företaget om andra
system måste installeras.

Att de interna kunderna och företaget som helhet inte alltid har samma mål kan
vara ett problem, vilket poängterats i studien. Det som en anställd anser vara
kvalitet kanske inte är det utifrån företagets perspektiv. Kvalitet handlar om att
ha rätt kvalitet gentemot kunden. Enligt vår åsikt är det inte säkert att det går att
dela upp kvalitet utifrån olika individers preferenser och således kan det hända
att det som en medarbetare anser vara kvalitet påverkar kundens upplevda
kvalitet negativt och ett problem blir då hur detta skall hanteras.

5.9 Koppling mellan perspektiven

När det gäller intervjufrågan som handlade om det finns koppling mellan
kvalitet ur olika perspektiv fanns det tydliga skillnader mellan säljare och
experter. Samtliga bland säljarna anser att det finns en koppling mellan
perspektiven och att balans är viktigt. Det poängteras också av denna
respondentgrupp att det är viktigt att kvalitet finns som ett tema genom hela
organisationen. Vad gäller expertgruppen anser tre av fyra att det inte alls finns
någon koppling. Den fjärde personen anser att det finns en tydlig koppling
mellan kvalitet och de olika perspektiven. Vad gäller de experter som anser att
det inte finns någon koppling poängteras att det är möjligt att företaget har nöjda
kunder respektive medarbetare, men samtidigt dålig lönsamhet. Respondenterna
inom denna grupp ser ändå kundens upplevda kvalitet som utgångspunkt.
Utifrån denna kan brister i verksamheten spåras bakåt. Dock poängterar också
experterna att det finns en logik mellan kvalitet i de olika perspektiven. Genom
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att exempelvis ha bättre interna processer kan företaget få bättre förutsättningar
externt.

Av samtliga resultat att döma på denna fråga kan vi konstatera att säljarna tycks
vara på det klara med att det finns en tydlig balans mellan samtliga perspektiv.
Detta tror vi beror på att dessa personer är mycket indoktrinerade i styrkortets
utgångspunkter och dessa personer har, med tanke på yrkesmässig situation, ej
möjlighet att ifrågasätta detta. Experterna anser att det inte behöver finnas en
stark koppling.

Säljarna poängterar också att det är viktigt att klara av de interna processerna i
företaget för att lyckas. Ändå är det i slutänden viktigt att fokusera den totala
kvaliteten. Denna respondentgrupp anser också att samtliga effekter av kvalitet
syns i de ekonomiska måtten där de vägs ihop totalt. Denna grupp avslutar dock
sitt resonemang med att konstatera att det allra viktigaste är att ha kunden i
fokus. Detta resonemang anser vi delvis säger emot ovanstående åsikter om att
det finns koppling mellan kvalitet i samtliga perspektiv. Vår tolkning av detta
blir att även säljarna har antytt att det kan vara svårt att se kvalitet kopplat till
samtliga perspektiv. Genom att utgå från kundens behov och förväntningar
följer en kedjereaktion i samtliga perspektiv.

I intervjuerna med säljare och experter har det framkommit att det på något sätt
måste handla om att uppnå rätt nivå på olika ställen i företaget. Inom varje
perspektiv i ett Balanced Scorecard handlar det om att ha önskad kvalitet. Det
viktiga är att följa den strategi som företaget har lagt upp för olika delar. Följs
dessa strategier har företaget också kvalitet. Det kan exempelvis handla om att
de interna processerna fungerar på ett sätt som företaget önskar för att få kunden
nöjd. Detta tyder på att kvalitet sett ur olika perspektiv i ett Balanced Scorecard
blir att ha rätt kvalitet i de olika perspektiven och således inte endast att ha rätt
kvalitet gentemot kunden.

Att kvalitet, vilket ovanstående resonemang visar, handlar om rätt kvalitet i
olika perspektiv leder till att det inte kan finnas några standardiserade mått på
kvalitet som gäller samtliga företag. Vad som är kvalitet blir företagsspecifikt,
vilket leder till att också mätningen av kvaliteten blir det. Detta resonemang
innebär i praktiken att kvalitet kan användas som ett allmänt ord för de
egenskaper som är avgörande för en specifik organisation och då kan kvalitet
innefattas i samtliga mått i ett Balanced Scorecard. Åsikten om att den totala
uppsättningen av mått i styrkortet är kvalitetsmått konstaterades även vid
personliga intervjuer med två personer bland experterna.
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5.10 Mätningens påverkan på individer

I studien har det framkommit att både säljare och experter anser att mätning
påverkar individer i företaget i allra högsta grad. Båda dessa grupper menar
också att det som är viktigt vid mätning är att kommunikationen vid mätningen
från ledning till de anställda är tydlig. Att det är viktigt att kunden är nöjd måste
kommuniceras ut i hela företaget enligt experterna. Det är också av stor vikt att
syftet med mätningen explicitgörs i företaget anser både säljar- och
expertgruppen. Om mätningen upplevs göras för att sortera bort vissa anställda
kan den få en mycket negativ effekt, menar säljarna och experterna. Vi anser att
människan är en tävlingsmänniska och vill prestera bra och att koppla ett
belöningssystem till mätningen kan vara ett bra sätt att skapa stimulans på. En
annan risk som betonats av en expert är att det som tidigare fungerade bra inte
längre gör det när mätning upphör. Vi anser att det då är viktigt att styrkortet
hela tiden hålls uppdaterat och brister som kan påverka företaget upptäcks i tid.
Det är också viktigt att målen sätts på en rimlig nivå för att de anställda skall
känna att målen är möjliga att nå enligt säljare och experter.
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6 Förslag på kvalitetsmätning i Balanced
Scorecard-modellen

Inledningsvis i detta kapitel summeras studien och viktiga reflektioner tas upp. I
avsnittet därefter presenteras ett förslag på en ny Balanced Scorecard-modell.

6.1 Lärdomar av studien

Det framkom i studien att kunden är utgångspunkten för kvalitet och att kvalitet
anses vara rätt kvalitet. Kvalitet är dock inte bara rätt kvalitet mot kund utan
även i de interna processerna. En expert har poängterat att det är viktigt att skilja
mellan teknisk och företagsspecifik kvalitet. I allmänhet i studien har säljare och
experter betonat den företagsspecifika kvaliteten, medan tillverkningsföretagen
har poängterat den tekniska kvaliteten, vilken innefattar exempelvis
produktkvalitet och kassationer. Trots att det i studien betonats att det handlar
om rätt kvalitet tycks det enligt vår åsikt finnas en grundidé som påverkar den
totala kvaliteten i form av exempelvis produktkvalitet och kassationer. Åsikter
som framkommit vad gäller teknisk kvalitet kan ses som exempel på
kvalitetsmått som kan vara relevanta i ett specifikt företag. Om kvalitet sätts in i
ett Balanced Scorecard-resonemang har vi sett att det i samtliga perspektiv
handlar om att arbetet och resultatet blir som det var tänkt, det vill säga att de
strategier som företaget har kan förverkligas. Strategierna i sig har kundens
behov, krav och förväntningar som utgångspunkt.

Vi anser med stöd av studien att olika intressenter styr vad som skall finnas och
vad som är viktigt i de olika perspektiven. Vad företaget tror att kunden önskar
och förväntar sig genomsyrar hela organisationen, vilket i ett
styrkortssammanhang omfattar de olika perspektiven. Kunder kan även
inkludera återförsäljare. Ett problem som vi ser med detta är att företaget måste
veta vad som krävs och förväntas. Säger alla kunder verkligen allt? Att kunden
dock inte är den enda intressenten har framkommit i studien. Andra intressenter
är medarbetarna och aktieägarna. Detta tyder på att kvalitet blir att ha rätt
kvalitet i de olika perspektiven och således inte endast rätt kvalitet gentemot
kunden. Det gäller för företaget att planera vad som skall uppnås för att samtliga
intressenter skall bli nöjda, där kunden är utgångspunkten. Måttet på rätt kvalitet
skulle kunna bli den avvikelse som finns mellan målen och den rådande
situationen i de olika perspektiven.
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Det relevanta vid mätning av kvalitet blir mycket företagsspecifikt och det är
därför svårt att sätta standards. Det avgörande är att kunden är nöjd och att det
som denne efterfrågar uppfylls. Kvalitet blir de egenskaper som är avgörande för
det specifika företaget och därmed kan kvalitet sägas innefatta en stor andel mått
i ett Balanced Scorecard. Samtliga säljare menar att kvalitet i de olika
perspektiven på ett eller annat sätt är kopplat till varandra, vilket vi anser vara
ett tecken på att kvalitet måste mätas ur samtliga perspektiv. En åsikt som har
framförts av en säljare är att balansen uppstår automatiskt genom att kontroll på
de interna processerna måste finnas om kundkraven skall kunna tillgodoses.
Detta anser vi motsäger resonemanget om balans, då upptäckten av fel som
möjliggör åtgärder kommer för sent. Tanken med styrkortet är trots allt att
mätning även skall ske av nuläget. Mäts kvaliteten i de interna processerna finns
det möjlighet att förhindra att ett misslyckande sker gentemot kund. Experterna
poängterar däremot att samtliga perspektiv inte alls behöver vara
sammankopplade, framför allt vad gäller det finansiella perspektivets koppling
till de övriga. Vi menar att dessa experter syftar på att kvalitet inte enbart kan
mätas genom lönsamhet då kundbehoven tillfredsställs men kostnaderna är höga
i förhållande till intäkterna. Åter igen anser vi att det finns bevis på att kvalitet
måste mätas ur flera perspektiv.

Sammanfattningsvis för att mäta kvalitet måste företaget definiera
kvalitetsbegreppet och undersöka vad intressenterna har för krav, behov och
förväntningar. Dessa krav, behov och förväntningar utgör de mål som företaget
skall sätta upp och graden av uppfyllelse av dessa mål blir ett kvalitetsmått.
Målen kan placeras in i de olika perspektiven som utgör ett Balanced Scorecard.
Således går det att mäta kvalitet ur de olika perspektiven om företaget lyckats
definiera vad intressenterna kräver och också leva upp till detta i realiteten.
Tillvägagångssättet för att mäta kvalitet i de olika perspektiven beror därmed på
vad de olika intressenterna anser vara viktigt. Vilka mått som blir lämpliga för
att mäta kvalitet i de olika perspektiven blir också beroende av vad som
framkommit som kritiskt för att intressenternas behov skall tillfredsställas och
företaget nå framgång. Vi anser att det vid framtagning av lämpliga mått är
viktigt att beakta att mätningen i sig påverkar individer. Mått som indikerar att
kunden är nöjd är av stor betydelse, enligt experterna. Det har framkommit av
säljargruppen att det är av stor vikt att anledningen till mätningen tydliggörs.

6.2 Ny Balanced Scorecard-modell

Balanced Scorecard är, som tidigare nämnts, en effektivitetsmodell där mätning
sker vertikalt. Studien har visat att effektivitet och kvalitet har många likheter,
men det finns också skillnader. Detta gör att vi i Balanced Scorecard-modellen
önskar lägga in kvalitet som ett horisontellt och obligatoriskt inslag. I alla
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styrkort måste därmed kvalitet mätas ur samtliga perspektiv. Vi anser att det är
viktigt att se kvalitet som ett horisontellt inslag i styrkortet, då detta är en
avgörande faktor för en verksamhets framgång. Utifrån vår studie skulle vi alltså
vilja förändra Balanced Scorecard-modellen till att innehålla ett obligatoriskt
kvalitetsmoment som ligger horisontellt till skillnad från de olika perspektiven
som ligger vertikalt i styrkortet. Härigenom skall också kvaliteten i de olika
perspektiven definieras. I det traditionella styrkortet behandlas de olika
perspektiven var för sig, även om det i litteraturen poängteras att hela styrkortet
måste hänga samman. I varje perspektiv sker en fördjupning vertikalt där mått
tas fram för de olika kritiska framgångsfaktorerna inom varje enskilt perspektiv.
Eftersom kvalitet är viktigt för ett företags framgång är det av stor betydelse att
kvaliteten också mäts för att företaget skall kunna bedöma hur det ligger till.

Ett av styrningens syften är att uppnå kvalitet (Anthony & Govindajaran, 1998).
Eftersom Balanced Scorecard är ett verktyg för ekonomistyrning är det
betydelsefullt att kvalitet också mäts i samtliga perspektiv. I studien framkom att
kvalitet är ett vitt begrepp och utgör ett flöde, vilket vi anser stöder att kvalitet
bör mätas utifrån samtliga perspektiv i ett Balanced Scorecard. Det har även
framkommit att intressenterna är avgörande vad gäller kvalitet varför vi finner
det betydelsefullt att koppla samman intressenter med kvalitetsmätningen. Vi
anser att Balanced Scorecard-modellen är ett verktyg för att beakta de
intressenter som omger ett företags verksamhet. I och med att det blir individer
som är utgångspunkten för framtagning av ett styrkort anser vi att det är viktigt
att beakta de olika intressenternas upplevelser av kvaliteten i de olika
perspektiven, det vill säga subjektiva upplevelser av situationer i verksamheten.
Intressenterna definierar således kvalitet och företaget skall därefter formulera
mål och slutligen mäta hur väl målen uppfylls. Därmed anser vi att det, utifrån
det resonemang som framkommit i studien om att kunden avgör kvaliteten, kan
dras paralleller till vår syn på övriga intressenters betydelse. Kvalitet blir således
att ha rätt kvalitet i samtliga perspektiv.

Vid framtagning av de kritiska framgångfaktorerna utgör perspektiven, med dess
olika intressenter som bas, utgångspunkten. Därefter görs en koppling utifrån
varje perspektiv till kvalitet. Enligt vad vår studie visat avgör företagets olika
intressenter vad kvalitet innebär i samtliga perspektiv. Kvalitetsdimensionen
syns tydligast i kundperspektivet, men finns även i de övriga perspektiven.

Kvalitet ur ett finansiellt perspektiv borde enligt vår åsikt vara att företagets
olika intressenter är nöjda och då är det inte bara kunden som måste vara nöjd
utan även aktieägare, övriga finansiärer, ledning, medarbetare samt leverantörer
måste uppleva kvalitet. Det faktum att de egna förslagen på kvalitetsmått, som
angivits i studien, placerats in i det finansiella perspektivet anser vi tyda på att
kvalitet kan mätas ur detta perspektiv. Detta är intressant eftersom
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respondenterna tidigare uttryckt svårigheter med att se kvalitet ur denna
synvinkel. Av de mått som framkommit att döma är det aktieägarnas intresse
som är i fokus. Det viktiga blir enligt säljarna att det finns mål som ökar
aktieägarvärdet och att företaget fokuserar rätt saker. Kvalitet utifrån detta
perspektiv blir således hur bra företagets finanser är. Detta styrs utifrån
exempelvis kundnöjdhet och vinst och blir därmed effekten av kvaliteten i de
övriga perspektiven. Intressenterna i detta perspektiv är exempelvis
medarbetarna, som är intresserade av att få ut sin lön samt att det för
leverantörerna kan vara kritiskt att få betalt.

Vår studie har visat att kvalitet i verksamheten tar sin början i vad kunden anser
vara viktigt. Kvalitet sett ur ett kundperspektiv tar sin utgångspunkt i att kunden
är nöjd och ett lämpligt kvalitetsmått ur detta perspektiv är nöjdkundindex. I
detta perspektiv fokuseras i huvudsak externa och interna kunder. Det är viktigt
att också beakta dem som inte är kunder i nuläget, det vill säga de som ses som
potentiella kunder i framtiden. Av studien har det framkommit att det oftast är
missnöjda kunder som framför sin åsikt istället för de kunder som är nöjda.
Detta problem kan dock undvikas om mätning av den upplevda kvaliteten görs
där samtliga kunder får framföra sina vitsord.

När kundperspektivet har beaktats blir det viktigt att granska kvaliteten i de
interna processerna. Det är viktigt att ledningen samt både interna och externa
kunder upplever kvalitet. Att, som studien visat, kunden styr vad som är viktigt i
de interna processerna anser vi skilja sig från vad som är grundtanken vad gäller
kvalitet med begrepp som exempelvis JIT. Det behöver således inte enbart vara
mått som få kassationer som är viktiga. I studien nämnde tillverkningsföretag
och säljare att produktkvalitet inom intern process-perspektivet är viktigt. Vi
finner detta anmärkningsvärt då detta synsätt är svårt att förena med tanken att
kunden avgör vad som är viktigt. Om kunden dock exempelvis önskar hög
hållfasthet kan produktkvaliteten bli viktig.

Hur de interna processerna fungerar påverkar medarbetarna i företaget och det är
viktigt att avgöra vad som är kvalitet ur detta perspektiv. Det är av intresse att
både medarbetarnas och ledningens intressen tillvaratas. Medarbetarens situation
i företaget mäts lämpligen genom enkät eller samtal där den upplevda kvaliteten
explicitgörs, exempelvis i form av trivsel, motivation och delaktighet. Det som
enligt säljare och experter skall undersökas är det som medarbetaren anser vara
viktigt. För ledningen är det av största vikt att ha de medarbetare som önskas
och ur dess syn kan det vara detta som är kvalitet.

Hur väl medarbetarna i företaget upplever kvalitet blir därefter avgörande för
hur väl företaget satsar på kvalitet i innovations- och utvecklingsperspektivet.
Här avgör aktieägare, externa kunder och medarbetare vad som är kvalitet.
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Utveckling av nya produkter, förslagsverksamhet och Time To Market är
exempel på kvalitetsmått inom detta perspektiv. Det gäller att öka värdet för
aktieägare, externa kunder och medarbetare.

Andersson (1990) menar att den tekniska kvaliteten är starkt förknippad med
effektiviteten i företaget (se avsnitt 3.5.5). Denne författare anser att kvalitet och
effektivitet i dessa avseenden är lika. Både enligt litteratur och denna studie
består kvalitet också av en företagsspecifik del. Enligt vårt resonemang består
kvalitet inte bara av effektivitet utan innefattar också något annat. Det finns
således skillnader mellan kvalitet och effektivitet. Även Anthony &
Govindarajan (1998) för en diskussion inom detta område. Enligt dem finns det
tre egenskaper som bör känneteckna ett företag. Dessa är effektivitet, kvalitet
och produktivitet, vilka skall representera syftet med företagsstyrningen.
(Anthony & Govindarajan, 1998) Då vi tidigare poängterat att samtliga mått i
styrkortet kan sägas vara mått på kvalitet, samtidigt som vi ser kvalitet
innehållande dels teknisk kvalitet, dels företagsspecifik kvalitet ser vi begreppet
kvalitet som obligatoriskt inslag i en utveckling av Balanced Scorecard-
modellen, som traditionellt är en effektivitetsmodell. Där kan effektivitet enligt
traditionen utgöra ett vertikalt inslag, medan kvalitet blir en horisontell
dimension. Vi ser inte någon tydlig kvalitetskoppling till produktivitet, varför
denna faktor utelämnas i vår nya Balanced Scorecard-modell. Som studien visat
placeras kvalitet huvudsakligen in i kundperspektivet, men vi tycker oss ha sett
att kvalitet placeras in även i övriga perspektiv. Genom vidare forskning utifrån
vår undersökningsmodell skulle möjligheten att se om också andra variabler
skulle kunna utgöra horisontella strimmor i ett Balanced Scorecard kunna
utredas. Ett exempel på en variabel som vi finner intressant att undersöka är
miljö, som blir allt viktigare i dagens samhälle. Enligt vår uppfattning är det
dock viktigt att beakta att flera dimensioner i ett Balanced Scorecard kan leda
till att ledningen får svårigheter med att se helheten.

En tänkbar utveckling av Balanced Scorecard-modellen skulle därmed kunna
vara att både det horisontella, vilket innefattar variabeln kvalitet, och det
traditionellt vertikala, som utgörs av variabeln effektivitet, beaktas. Förfarandet
vid arbetet med framtagning av ett styrkort blir att inom respektive perspektiv ta
fram vad som är kritiskt avseende effektivitet och kvalitet och hur detta skall
mätas samt att beakta de aktuella intressenterna. I denna nya Balanced
Scorecard-modell ligger således inte fokus enbart på de olika vertikala
perspektiven utan även på den horisontella variabeln kvalitet. Det nya med
denna modell skulle också vara att kvalitet måste ses ur samtliga perspektiv i
styrkortet. Vår modell visas i figur 9. De kritiska framgångsfaktorerna och
måtten som anges i modellen är sådant som framkommit i studien. Vi har valt att
inte ta med sådant som vi anser vara alltför företagsspecifikt. Kundperspektivet
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har en mörkare nyans i modellen för att vi vill poängtera att kvalitet ofta
förknippas med detta perspektiv.
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En anledning till att mäta kvalitet ur samtliga perspektiv i ett Balanced
Scorecard är att det, enligt vår åsikt, inte är tillräckligt att mäta kvalitet endast ur
ett perspektiv. Det faktum att det i studien framkommit att många av de
traditionella kritiska framgångsfaktorerna och måtten innebär kvalitetsmätning
tyder på att kvalitet redan i nuläget finns som ett outtalat begrepp i styrkortet.
Balanced Scorecard är en effektivitetsmodell, men kvalitet och effektivitet är
inte alltid samma sak varför dimensionen kvalitet bör läggas till i Balanced
Scorecard-modellen. Det nya synsättet har också den fördelen att det ger en bra
helhetsbild och blir mer rättvisande. En nackdel med detta synsätt är att
användarna är ovana vid detta, vilket kan bli ett problem då kreativiteten kan
hämmas. En annan nackdel är att införandet av ett kvalitetsmoment i styrkortet
kan göra det mer komplext vid framtagningen, då det blir fler dimensioner att
beakta.

Sammanfattningsvis önskar vi således lägga kvalitet som ett horisontellt inslag i
ett Balanced Scorecard där avgörande faktorer tas fram utifrån de olika
intressenter som vi har funnit i respektive perspektiv. Vi uppmanar övriga
forskare till att utreda om också andra variabler bör läggas som horisontella
strimmor i ett Balanced Scorecard.
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Appendix 1 Förstudie, Balanced Scorecard för AB Momento och AB Dibo

FÖRETAGSBESKRIVNINGAR

AB Momento

AB Momentos historia började med att Allan Söderlund startade ett företag i
Stockholm som sålde importerade mutterdragare från USA. Han upptäckte dock
att han behövde en länk mellan mutterdragaren och muttern. Det var en så kallad
krafthylsa2 som han var i behov av och de fanns redan att tillgå i USA. Dessa
hade dock alltid mått i tum och passade dåligt ihop med de muttrar som
användes i Sverige. Söderlund startade därmed tillverkning av krafthylsor med
millimetermått.

1955 flyttade företaget till Flen, där det även finns idag. Krafthylsorna
marknadsfördes under varunamnet Momento, medan företagets namn var
Irvator. 1965 såldes företaget till Börje Johansson. 1970 hade Irvator kommit
upp i en omsättning om 1 miljon kronor. År 1976 sålde Johansson företaget till
investmentbolaget Navigator och kom därefter att byta ägare ungefär vart tredje
år. Momento-produkterna blev allt mer populära och kända medan
företagsnamnet Irvator blev alltmer okänt. 1979 genomfördes således ett
namnbyte till AB Momento. År 1989 införlivades bolaget i en koncern
(Finnveden Invest). Detta år hade företaget kommit upp i en omsättning på 25
miljoner kronor och ett eget härderi hade då tagits fram3. 1993 övergick
företaget från att vara koncernägt till att vara privatägt. Finnveden Invest som
tidigare stått som koncernmoder till AB Momento gick allt sämre finansiellt och
ledningen på AB Momento köpte loss företaget. Det är Irvator AB som nu som
ett inaktivt företag är koncernmoder till AB Momento. (Intern tidning, 1997a)
Idag ägs AB Momento av två anställda med lika andelar i företaget. Företagets
styrelse består av tre personer: de båda ägarna samt en extern person. (Palmberg,
1999)

AB Momento är den enda tillverkaren i världen som specialiserat sig på
krafthylsor. Företaget är Sveriges enda tillverkare av produkten och hade 1998
en omsättning på 33 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster var cirka
2,8 miljoner kronor och soliditeten 33%. (Årsredovisning AB Momento, 1998-
12-31) 2500 produkter tillverkas och företaget har 42 anställda. På grund av de
nya ägarförhållandena sedan 1993 har organisationen blivit allt mer ”platt”, där
de anställda i produktionen tillsammans bestämmer hur produktionen skall
planeras och genomföras. (Intern tidning, 1997a) Företagets personal är indelad i
                                          
2 Krafthylsor används som hjälpmedel för mutterdragare vid både manuell och maskinell skruvdragning av
muttrar.
3 Härdning används för att öka hållfastheten hos stål.
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åtta målstyrda grupper (Palmberg, 1999). Sedan 1995 är AB Momento certifierat
enligt ISO 9001 och en QS 9000-anpassning är på gång. Det är Sveriges
Provnings- och forskningsinstitut AB (SP) som godkänt AB Momento enligt
ISO 9001, och som kontrollerar företaget två gånger om året för att se att alla
krav fortfarande uppfylls. AB Momento har dessutom egna kvalitetskrav som är
högre än nationella och internationella normer för kraftverktyg. Företaget är
också miljöcertifierat enligt ISO 14001 och detta skedde under 1997. De
närmaste målen är att öka omsättningen till 50 miljoner kronor och att ha en
leveranssäkerhet på 95%. (Intern tidning, 1997a)

AB Momentos verksamhet vilar på fyra olika ben. Det första benet är
krafthylsor för maskinell mutterdragning, vilka varierar mycket i storlek. Det
andra är specialverktyg för fordonsservice. Det tredje utgörs av härdning som
innefattar härdning av kraftverktyg samt legohärdning. Det fjärde och sista benet
är försäljning av maskinskruvmejslar för skruvdragare. Dessa importeras i
huvudsak från USA. Av krafthylsorna säljs 80% direkt på export och AB
Momento innehar 25% av den europeiska produktionen av krafthylsor. Företaget
finns representerat i Västeuropa, USA, Kanada samt Australien. Till dessa
länder säljs framför allt krafthylsor tillsammans med mutterdragare. De största
kunderna i Sverige är Luna (återförsäljare till järnaffärer), Atlas Copco samt
svensk bilindustri som Saab, Volvo och Scania. Till bilindustrin säljs främst
monteringsverktyg för bilbyggande samt serviceverktyg för reparationer och
översyn. Maskintillverkare är också stora kunder. Företaget erbjuder
kundanpassade lösningar. (Intern tidning, 1997b)

AB Dibo

AB Dibo ligger i Katrineholm och såldes av ägaren Ove Gustavsson till AB
Momento under hösten 1999. Ove Gustavsson arbetar för tillfället med att lära
upp den nye platschefen Olle Björnevi, som tidigare var konstruktör på AB
Momento. Företaget är legotillverkare av detaljer som produceras i så kallade
fleroperationsmaskiner samt tillverkar och säljer maskiner för entreprenad- och
byggbranschen (Årsredovisning AB Dibo, 1999-06-30). Den tidigare ägaren har
utvecklat en egen borrigg som finns till försäljning på marknaden.
Fleroperationsmaskinerna är CNC-styrda, vilket innebär att material som stål,
aluminium, gjutgods, plast samt rostfritt stål svarvas, fräses och borras
horisontellt och vertikalt. Modern datateknik används för att styra delar av
produktionen. (Intern tidning, 1997c) Företaget erbjuder kompletta
kundanpassade lösningar med allt från konstruktion, hållfasthetsberäkning,
värmebehandling (härdning), bearbetning och ytbehandling till montering.
Värmebehandlingen sker hos systerföretaget AB Momento i Flen.
Tillverkningen är kvalificerad genom att både små och stora serier kan
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produceras. Organisationen är flexibel och produktionen kan snabbt läggas om.
(Intern tidning, 2000)

Efter första halvåret 1999 var omsättningen cirka 7 miljoner kronor och
resultatet efter finansiella poster var cirka 1,2 miljoner kronor. Soliditeten var
vid denna tidpunkt 57%. (Årsredovisning AB Dibo, 1999-06-30) Antalet
anställda i företaget är 8 stycken. Företaget arbetar intensivt med att bli
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt för att erhålla arbetsmiljöcertifikat till
sommaren. (Intern tidning, 2000) AB Dibos kunder har sin verksamhet inom
verkstadsindustrin i Sverige och utomlands. Den största delen av kunderna finns
i Sverige. Borriggen säljs dock bland annat till Norge och Finland. Företaget är
en stor underleverantör till SKF Mekan, vilka representerar 75% av
omsättningen. AB Dibo har ett nära samarbete med sina kunder. Huvudintresset
är marknaden som finns inom en radie av 15-20 mil. (Björnevi, 2000)

FÖRSTUDIEILLUSTRATIONER

För att visa hur ett Balanced Scorecard kan se ut har vi valt att illustrera detta
med att visa de två företagens Balanced Scorecard som tagits fram. AB
Momentos styrkort benämns Frasses måltavla (se figur 10 och 11) och AB
Dibos kallas Beppes måltavla (se figur 12 och 13). Anledningen till detta är att
benämningen Balanced Scorecard kan vara främmande för personal som inte har
kännedom om begreppet. (Hallgårde & Johansson, 1999).
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Styrkort för AB Momento

Vision

AB Momento skall vara ledande i
branschen globalt. Företaget skall vara
till för kunder som önskar en leverantör
med gott renommé och produkter med

hög kvalitet. Företaget skall ha en
ständigt lärande riktning och en allsidig

och flexibel personal samt ligga långt
framme vad gäller IT.

Strategier

Inom tre år skall AB Momento ha en omsättning på 50
miljoner kronor med bibehållen lönsamhet. Företaget skall
erbjuda produkter av högre kvalitet, ha bättre renommé
samt kortare leveranstid genom lager än konkurrenterna.
Organisationen skall skapa nära, långsiktiga relationer
med kunden som skall känna sig ”bortskämd”. Nuvarande
kunder skall bearbetas och försök skall göras för att hitta
nya. Samarbete skall ske med leverantörer som är miljö-
och kvalitetscertifierade för att kunna uppnå egna miljö-
och kvalitetskrav. På kort sikt skall arbetsmiljön
certifieras.

Frasses måltavla

Figur 10 Frasses måltavla – vision och strategier
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Perspektiv

KFF:er

Mått

Finansiellt
Innova-
tion/ut-

veckling
Kund Interna 

processer
Med-

arbetare

•Global marknad •Ständigt lärande•Allsidig, flexibel
personal

•Miljö- och 
kvalitetscertifierade 

leverantörer
•Utnyttja maskinparken

maximalt

•Kvalitet 
•Bearbeta 
nuvarande 

kunder
•Trovärdighet

•Ökning/minskning i 
antal länder/år

•Antal kunder i 
respektive land/år

•Omsättning
•Vinstmarginal

•Tid för att dra sönder 
en produkt

•Antal besök hos
nuvarande kunder/år

•Leveranssäkerhet i %/kund
•Andel av kunder som förloras

•Nöjdkundindex

•Antal av totalt 
antal leverantörer

•Antal reklamationer/år
•Utnyttjandegrad i % av 

varje maskin
•Produktionsstopp

•Antal stationer/anställd/år
•Personalkostnad/omsättning

•Nöjdmedarbetarindex

•Antal nya produkter/år
•Differenser i tillverkningstid/

produkt
•Kassationer i %

•Investering/omsättning
•Antal förslag/antal anställda

Figur 11 Frasses måltavla – KFF:er och mått
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Styrkort för AB Dibo

Vision

AB Dibo skall vara till för kunder som
önskar produkter och tjänster av hög

kvalitet anpassade till miljökrav.
Företaget skall ha hög leveranssäkerhet,
det vill säga leverera rätt saker i rätt tid,
samt vara flexibelt mot kund. Företaget

skall ha en ständigt lärande riktning.

Strategier

Kundrelationen skall bibehållas även efter ägarbytet. Det
är viktigt att finna nya kunder för att sprida risken. AB
Dibo skall ”skämma bort” kunden genom flexibilitet.
Företaget skall alltid ligga ett steg före konkurrenterna
och kan förhindra att kunden gör tjänsten själv tack vare
flexibilitet, det vill säga ställa upp med snabba leveranser
och ha bra kvalitet. Under 2000 skall företaget erhålla
certifikat enligt ISO 9001 respektive 14001 samt få
arbetsmiljön certifierad.

Beppes måltavla

Figur 12 Beppes måltavla – vision och strategier
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KFF:er

Perspektiv

Mått

Finansiellt
Innova-
tion/ut-

veckling
Kund Interna 

processer
Med-

arbetare

•Fler kunder
•Utnyttja maskin-

park maximalt

•Ny maskinpark•Bred maskin-
kunskap hos personal

•Flexibilitet•Kundkontakt
•Leveranssäkerhet

•Kvalitet

•Ökning/minskning av 
antal kunder/år i relation

till totalt antal
•Omsättning

•Vinstmarginal
•Utnyttjandegrad av varje

maskin/dygn

•Antal aktiva kontakter
/månad och kund
•Nöjdkundindex

•Leveranssäkerhet i %/kund
•Antal reklamationer/år

•Genomsnittligt antal
leveransdagar/kund

•Antal stationer/
anställd/år

•Personalkostnad/
omsättning

•Investeringar/
omsättning

•Ålder på senaste
inköpta maskin

Figur 13 Beppes måltavla – KFF:er och mått
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Bilaga 1 Intervjuguide

Inledning

•  Ekonomprogrammet sista terminen
Magisteruppsats
Handlar om att mäta kvalitet ur de olika perspektiven i ett Balanced Scorecard
Gjort 2 Balanced Scorecard

•  Bandspelare – för att inget ska misstolkas, båda ska kunna vara aktiva
Antecknar lite som stöd
Är det OK att använda bandspelare?_____________________________________

•  Önskar Ni vara anonym i uppsatsen?______________________________________
-företagsnamn ________________________________________
-personens namn ________________________________________
-titel/beteckning ________________________________________

•  Vi skulle vilja maila utskriften av intervjun för att Ni ska kunna kontrollera att uppgifterna
stämmer
Gör det så snart vi skrivit ut dem
Går det bra?________________________________________________________
Önskar svar så snabbt Ni har möjlighet

•  Vilken är Er mailadress?______________________________________________
Ange våra mailadresser- krisv903@student.liu.se

camax967@student.liu.se
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Frågor

1. Vad menas med att ett företag har kvalitet ur ett finansiellt perspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett finansiellt perspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Vad menas med att ett företag har kvalitet ur ett kundperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett kundperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Vad menas med att ett företag har kvalitet ur ett intern process-perspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett intern process-perspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Vad menas med att ett företag har kvalitet ur ett medarbetarperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett medarbetarperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Vad menas med att ett företag har kvalitet ur ett innovations- och
utvecklingsperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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10. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett innovations- och
utvecklingsperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Vilka svårigheter finns det med att mäta kvalitet?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- finansiellt _______________________________________________
- kund _______________________________________________
- interna processer _______________________________________________
- medarbetare _______________________________________________
- innovation/utveckling_______________________________________________

Subjektivitet vad någon tycker, t ex Nöjdkundindex till skillnad från
                                      årsredovisning
Ej aggregerbart ej genomsnitt med index, inte lägga ihop
Jämförbarhet måste göra serie mätningar, inte jämföra med andra eller över tiden
Påverkbarhet kan man påverka måtten?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Vilken av de svårigheter som Ni har nämnt anser Ni vara svårast att mäta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Hur kan man praktiskt göra för att ta fram måtten som Ni nämnt i de olika perspektiven?

- mått: finansiellt_____________________________________________________

tillvägagångssätt:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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problem:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- mått: kund_________________________________________________________

tillvägagångssätt:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

problem:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- mått: interna processer_______________________________________________

tillvägagångssätt:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

problem:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- mått: medarbetare___________________________________________________

tillvägagångssätt:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

problem:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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- mått: innovation och utveckling_______________________________________

tillvägagångssätt:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

problem:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14. Finns det någon koppling mellan kvalitet i de olika perspektiven hos ett företag?
- bra på en sak, bra på något annat?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15. Hur avgör företaget graden av sin totala kvalitet om måttet på kvalitet visar sig vara bra
inom ett perspektiv, men sämre inom ett annat perspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16. Vilken indikator på kvalitet anser Ni vara av största vikt för att ett företag skall ha bra
kvalitet?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17. Vilket mått på denna indikator är viktigast för att mäta kvalitet?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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18. Tror Ni att mätningen av kvalitet i sig kan påverka individer i företaget?
Hur? Positivt/negativt?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

19. Tror Ni att mätningens resultat i ett företag, till exempel 90% leveranssäkerhet,
påverkar individernas prestationer i företaget?
Hur?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

20. Är det ett visst/vissa mått på kvalitet som påverkar individen mer?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Bilaga 2 Kompletterande enkät
1. Hur väl anser Ni att följande faktorer nedan är indikatorer på kvalitet i ett företag? Ringa

in ett alternativ för varje faktor (a-s).
 Svag indikator Stark indikator

a) Vinst 1 2 3 4 5
b) Leveranssäkerhet 1 2 3 4 5
c) Återkommande kunder 1 2 3 4 5
d) Nya investeringar 1 2 3 4 5
e) Lojalitet hos anställda 1 2 3 4 5
f) Nöjda kunder 1 2 3 4 5
g) Få kassationer 1 2 3 4 5
h) Utbildning för personalen 1 2 3 4 5
i) Få klagomål från kunder 1 2 3 4 5
j) Omsättning 1 2 3 4 5
k) ISO 9001 1 2 3 4 5
l) Ökning av antal kunder 1 2 3 4 5
m) Marknadsandel 1 2 3 4 5
n) God arbetsmiljö 1 2 3 4 5
o) Servicegrad 1 2 3 4 5
p) Nya produkter 1 2 3 4 5
q) Kompetent personal 1 2 3 4 5
r) Soliditet 1 2 3 4 5
s) Annan faktor:          ____________________ 1 2 3 4 5

2. Placera in faktorerna nedan i olika perspektiv utifrån Balanced Scorecard. Flera perspektiv
får anges för respektive faktor. Markera med ett/flera kryss för varje faktor (a-s).

                                               Finansiellt      Kund   Intern process  Medarb.  Innov./Utveckling
a) Vinst ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
b) Leveranssäkerhet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
c) Återkommande kunder ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
d) Nya investeringar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
e) Lojalitet hos anställda ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
f) Nöjda kunder ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
g) Få kassationer ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
h) Utbildning för personalen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
i) Få klagomål från kunder ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
j) Omsättning ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
k) ISO 9001 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
l) Ökning av antal kunder ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
m) Marknadsandel ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
n) God arbetsmiljö ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
o) Servicegrad ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
p) Nya produkter ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
q) Kompetent personal ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
r) Soliditet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
s) Annan faktor:
_______________________ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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3. Anser Ni att det går att mäta kvalitet? Markera med ett kryss.
Ja ❏ Nej ❏

4. Hur enkelt/svårt anser Ni att det är att mäta följande faktorer som indikatorer på kvalitet?
Ringa in ett alternativ för varje faktor (a-s).

       Enkelt att mäta      Svårt att mäta
a) Vinst 1 2 3 4 5
b) Leveranssäkerhet 1 2 3 4 5
c) Återkommande kunder 1 2 3 4 5
d) Nya investeringar 1 2 3 4 5
e) Lojalitet hos anställda 1 2 3 4 5
f) Nöjda kunder 1 2 3 4 5
g) Få kassationer 1 2 3 4 5
h) Utbildning för personalen 1 2 3 4 5
i) Få klagomål från kunder 1 2 3 4 5
j) Omsättning 1 2 3 4 5
k) ISO 9001 1 2 3 4 5
l) Ökning av antal kunder 1 2 3 4 5
m) Marknadsandel 1 2 3 4 5
n) God arbetsmiljö 1 2 3 4 5
o) Servicegrad 1 2 3 4 5
p) Nya produkter 1 2 3 4 5
q) Kompetent personal 1 2 3 4 5
r) Soliditet 1 2 3 4 5
s) Annan faktor:           __________________ 1 2 3 4 5

5. Ange för respektive faktor (a-s) avseende kvalitet hur mätning kan ske.
a) Vinst _____________________________________
b) Leveranssäkerhet _____________________________________
c) Återkommande kunder _____________________________________
d) Nya investeringar _____________________________________
e) Lojalitet hos anställda _____________________________________
f) Nöjda kunder _____________________________________
g) Få kassationer _____________________________________
h) Utbildning för personalen _____________________________________
i) Få klagomål från kunder _____________________________________
j) Omsättning _____________________________________
k) ISO 9001 _____________________________________
l) Ökning av antal kunder _____________________________________
m) Marknadsandel _____________________________________
n) God arbetsmiljö _____________________________________
o) Servicegrad _____________________________________
p) Nya produkter _____________________________________
q) Kompetent personal _____________________________________
r) Soliditet _____________________________________
s) Annan faktor: _____________________________________

Tack för Er medverkan!
Camilla Axelsson och Kristina Svenson
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Bilaga 3 Telefonintervjuguide

Inledning

•  Ekonomprogrammet sista terminen
Linköpings universitet
Magisteruppsats
Handlar om att mäta kvalitet ur de olika perspektiven i ett Balanced Scorecard

•  Gjort 2 Balanced Scorecard

•  Vi undrar om vi skulle kunna få ställa några frågor per telefon gällande mätning av
kvalitet?
- Nej- tack för uppmärksamheten
- Ja- det kommer att ta ca 10 min.
Vi gör denna undersökning för att få höra Era åsikter om mätning. Även om inte Ni gör
något som vi frågar om vill vi gärna höra Era förslag!

•  Önskar Ni vara anonym i uppsatsen?_______________________________________
-företagsnamn _______________________________________
-personens namn _______________________________________
-titel/beteckning _______________________________________

•  Jag kommer att anteckna Era svar och undrar om jag kan maila svaren till dig så att du kan
kontrollera att inget har missuppfattats?
- Nej- OK
- Ja- Vilken är Er mailadress?______________________________________________

Ange våra mailadresser- krisv903@student.liu.se
camax967@student.liu.se

•  Gör det så snart vi skrivit ut dem
Önskar svar så snabbt Ni har möjlighet
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Frågor
1. Använder Ert företag Balanced Scorecard?

Ja ❏ Nej ❏ Vet ej ❏
Kommentar: _________________________________________________________

2. Hur väl anser Ni att de faktorer som jag räknar upp är indikatorer på Er uppfattning om
vad kvalitet i ett företag är på en skala 1-5 där 1 är svag indikator och 5 är stark indikator?
Jag tar en faktor i taget.

Svag indikator                                          Stark indikator
a) Vinst 1 2 3 4 5
b) Leveranssäkerhet 1 2 3 4 5
c) Återkommande kunder 1 2 3 4 5
d) Nya investeringar 1 2 3 4 5
e) Utbildning för personalen 1 2 3 4 5
f) ISO 9001 1 2 3 4 5
g) Marknadsandel 1 2 3 4 5
h) Servicegrad 1 2 3 4 5
i) Nya produkter 1 2 3 4 5
j) Kompetent personal 1 2 3 4 5

- Någon övrig faktor som beskriver kvalitet som Ni vill tillägga?
____________________________________________________________

3. Mäter Ni på något sätt kvaliteten?
Ja ❏ Nej ❏ Vet ej ❏

Om Ja, Hur mäter Ni kvaliteten?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Förklaring: Eftersträva något inom kvalitet, kontrollerar Ni att Ni når detta? T ex
nöjda kunder och kontrolleras detta?

4. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett finansiellt perspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- se på det finansiella att kvaliteten är hög, t ex omsättning/vinst

5. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet ur ett kundperspektiv?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- hur kan kunden visa att denne upplever kvalitet?
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6. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet när det gäller det interna arbetet?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- kvalitet i tillverkningsprocessen i företaget

7. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet när det gäller personalen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- hur kan personalen skapa kvalitet för företaget?

8. Hur kan man mäta att ett företag har kvalitet när det gäller innovation och utveckling?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- hur kan innovation/utveckling skapa kvalitet för företaget?

9. Hur enkelt/svårt anser Ni att det är att mäta kvalitet på en skala 1-5 där 1 är enkelt att mäta
och 5 är svårt att mäta?
 Enkelt att mäta 1 2 3 4 5 Svårt att mäta

10. Vilken indikator på kvalitet anser Ni vara av största vikt för att ett företag skall ha bra
kvalitet? Om ej vet ej, Vilket mått inom detta perspektiv är viktigast för att mäta kvalitet?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Vilket mått på denna indikator är viktigast för att mäta kvalitet?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tack för hjälpen!

Jag mailar svaren snarast möjligt till Er och önskar svar så snart Ni har möjlighet.


