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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Användandet av nya, alternativa styrinstrument har ökat i takt med att
det traditionella styrsystemet, bestående huvudsakligen av finansiella
mått, anses ha förlorat sin kraft och relevans. Detta eftersom
företagens omgivning och produktion har ändrats. Dagens globala
konkurrens och den snabba utvecklingen inom produktionsteknologin
innebär höga krav på ekonomistyrningen.

”Faktum är att det är minst lika svårt att navigera dagens
organisationer som att flyga ett flygplan.”

Källa: Kaplan & Norton, 1999. (s. 12)

En diskussion som förts av Johnson & Kaplan kallas Relevance Lost.
Med denna diskussion uppmärksammas de traditionella styrsystemens
brister. De främsta bristerna är att de traditionella styrsystemen återger
för sen och för kompakt information, för att den ska kunna användas
som planerings- och kontrollverktyg.1

En reaktion på Relevance Lost är utvecklingen av kompletterande
styrningsverktyg. Två av dessa benämns ABC, Activity-Based-
Costing, och BSC, Balanced Scorecard2. ABC medför att
organisationen kan mäta bättre, medan BSC innebär en bredare
mätning3.

Finansiella mått har i alla tider använts av företag för att avläsa
resultat. Måtten har förfinats under åren för att ge så korrekt
information som möjligt. På senare tid har även vikten av mått på icke
finansiella faktorer, som till exempel kvalitet och kundnöjdhet,
uppmärksammats. Dessa mått har dock ej regelbundet använts, utan
har mest funnits för att företagen skall kunna utföra vissa, speciella

                                          
1 Johnson & Kaplan, 1987
2 I uppsatsen används termerna Balanced Scorecard, BSC, Balanserat styrkort och styrkort

synonymt.
3 Holmström, 2000
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punktåtgärder4. På grund av det ökade behovet av kvalitetsmässiga,
icke-finansiella mått har företag börjat använda sig av
resultatmätningssystem som Balanced Scorecard.5

1.2 Problemdiskussion

Ett BSC har liknats vid en instrumentbräda, där finansiella och
kvantitativa mått belyses tillsammans med icke-finansiella och icke-
kvantitativa, för att kunna styra företaget mot framtiden. De fyra
vanligaste perspektiven som styrkortet omfattar, är det finansiella,
kund-, process- och innovationsperspektivet. Att kunna
uppmärksamma och fokusera på alla dessa dimensioner med en enda
metod är en av styrkorna med BSC.6

Det balanserade styrkortet innebär dessutom en tydlig koppling mellan
organisationens vision och de mått som organisationen styrs efter.
Detta genom att de strategiska och de operativa målen knyts samman.
Det krävs stora ansträngningar av ledningen för att få medarbetare att
anamma systemet och att förstå vikten utav dess användande. Detta
eftersom styrkortet är ett viktigt instrument för att ge organisationens
medarbetare återkoppling på det de utför på ett tydligare sätt än innan.
Styrkortet visar hur deras arbete bidrar till att företaget uppnår de satta
målen.

Med det balanserade styrkortet erhåller organisationer också ett bättre
beslutsunderlag. Det fokuserar på de mått och de faktorer som är
viktiga för att organisationen ska kunna nå sina mål och visioner.
Genom styrkortet blir organisationens beslutsunderlag inte endast
grundat på finansiell information, utan hänsyn tas även till de övriga
dimensionerna. Detta gör besluten mer välgrundade än med andra
verktyg. Styrkortets framgång som beslutsunderlag avhängigt hur väl
styrkortet avspeglar företagets mål och strategier. Dessutom bör
uppdatering ske eftersom besluten annars kommer att fattas på fel
grunder.

                                          
4 Kaplan & Norton, 1999
5 Anthony & Govindarajan, 1998
6 Olve et al, 1997
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Eftersom BSC knyter samman de strategiska målen med de operativa
bidrar BSC också till en förbättrad kommunikation och information i
organisationen. Detta då styrkortet för ned strategierna med hjälp av
nyckeltal och mått, på medarbetarnas nivå. Dessutom är nyckeltalen
framtagna med hjälp av de anställda. På så sätt fås den förankring i
organisation som behövs.

Det är viktigt att dessa mått just är alstrade från medarbetarna, att
måtten är förståeliga för dem och känns användbara. Annars är det
risk för att den kommunikativa funktionen tappas. Genom rätt mått,
fungerande kommunikation och information ska organisationen kunna
gå mot måluppfyllelse och uppnå effektivitet7. Detta förutsätter dock
att styrkortet är väl implementerat och väl förankrat, då det annars lika
gärna kan bidra till misslyckande.

Balanserade styrkort har även blivit aktuella i offentliga verksamheter,
men med andra mått och mål än i kommersiella organisationer8. Vår
empiriska studie omfattar både icke-kommersiella och kommersiella
organisationer. Det är viktigt att komma ihåg att en offentlig
verksamhet inte har samma sorts vinstkrav som en privat verksamhet
har. Med andra ord kan det finansiella perspektivet få annorlunda
innebörd.

Hittills i problemdiskussionen har vi uppmärksammat en del av de för-
och nackdelar som BSC kan innebära för organisationer. Vad som
däremot saknas idag, är empiriska fakta på vad konsekvenserna och
effekterna kan bli för organisationer vid en tillämpning och
användning av balanserade styrkort. Till dags dato har dock vissa
undersökningar och utvärderingar genomförts gällande större svenska
företags användning av Balanced Scorecard, och hur dessa gått
tillväga, samt vilka effekter det har gett upphov till.9

Däremot finns det ytterst lite, om ens någonting alls, om hur ett
balanserat styrkort blir framgångsrikt använt, och vilka effekter det
har, inom ett mindre företag eller inom offentlig verksamhet. Detta
avser vi studera i vår uppsats. Det är bevisat att även mindre företag

                                          
7 Kaplan & Norton, 1999
8 Olve et al, 1997
9 Ibid.
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har implementerat balanserade styrkort, och även använder sig av
dessa i den dagliga och operativa verksamheten10.

Det ovanstående resonemanget leder oss fram till följande
undersökningsfrågor:

� Medför BSC de förväntade effekterna, gällande;
� implementering av strategier?
� balans mellan historiska-, nutids- och framtidsmått?
� ökad grad av måluppfyllelse?
� förbättrad kommunikation och information i organisationen?

� Uppstår andra än de förväntade effekterna vid användning av BSC
i mindre organisationer?

� Skiljer sig effekterna åt i offentliga respektive privata
verksamheter, och i så fall hur?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att identifiera de kriterier som krävs för att
effekterna av Balanced Scorecard skall kunna utvärderas.

                                          
10 Björck-Larsson, 1999
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2 Vetenskaplig ansats & Metod

2.1 Vetenskaplig ansats

En viktig del i samhällsvetenskapernas målsättning är att hitta
förklaringar till sociala fenomen. De samhällsvetenskapliga forskarna
vill hitta förklaringar till varför något sker som det gör. 11

Det finns flera sätt att förhålla sig till hur forskaren som person
påverkar forskningen. Ett synsätt är det hermeneutiska, som utgår från
att forskaren alltid förstår och uppfattar omgivningen, och därigenom
sitt forskningsobjekt, utifrån sin förförståelse. Denna förförståelse
påverkas av variabler såsom ålder, kön, nationalitet, erfarenheter och
kunskap.12 Forskarens förförståelse kommer enligt det
hermeneutikerna påverka forskningen.13 Ett annat synsätt är det
positivistiska, som anser att vetenskapen måste kunna verifieras av
empiriska data. Positivisterna anser att forskarens åsikter måste
särskiljas från dessa empiriska data.14

Vi anser att vi inte kan förhålla oss strikt i enlighet med vare sig
positivisterna eller hermeneutikerna. Vi anser att vår förförståelse
påverkar hur vi handlar, tolkar och reagerar, samtidigt som vi anser att
vissa data går att studera utan påverkning av förförståelse. Vi tror även
att vår förförståelse har påverkat hur vi har angripit våra
problemfrågor.

2.2 Studieansats

Vi har valt att angripa vår undersökning ur en fallstudieliknande
ansats. En fallstudie är en studie som omfattar ett eller ett fåtal fall,
där de utvalda fallen studeras på ett djupare plan och omfattar flera
dimensioner15. På grund av den begränsade tid som står till vårt
förfogande kommer vår studie dock inte gå in lika djupt som

                                          
11 Gilje & Grimen, 1995
12 Ibid.
13 Lundahl & Skärvad, 1992
14 Ibid.
15 Ibid.
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fallstudier normalt gör. Vår studieansats skulle kunna beskrivas som
kvalitativ och komparativ. Det innebär en bredare studie, jämfört med
en ”vanlig” fallstudie,16 där de undersökta fallen jämförs med
varandra för att finna mönster och svar17.

2.3 Genomförande

Vår empiriska studie genomförs i fyra olika delar. Den första är
datainsamling, vilken utgörs av två moment. Det ena är intervjuer och
det andra är data som inhämtats från övrig litteratur gällande de olika
fallföretagen. Därefter följer en beskrivning av intervjuerna. Steg tre är
tolkning av beskrivningarna som sker utifrån författarnas förförståelse.
Det sista steget är slutsats eller ”mönsteridentifikation” som sker från
tolkningen. Detta sker i analysen tillsammans med föregående steg.18

Under hela uppsatsarbetet har vi sökt efter litteratur i såväl olika
artikeldatabaser som diverse bibliotek. Vi har även läst tidigare års
uppsatser rörande Balanced Scorecard och sökt upp det material som
vi ansett vara av värde för vår uppsats. Vi har använt både de svenska
och engelska varianterna på sökord som bland annat Balanced
Scorecard, ekonomistyrning, styrning och budget. Det är viktigt att ha
i åtanke att den litteratur som finns skriven om BSC oftast är skriven
av dess förespråkare. Detta kan medföra en snedvriden bild av BSC,
där de positiva sidorna framhävs och de negativa döljs. Även i det
material som vi fått tillgång till via våra fallorganisationer bör
informationen granskas kritiskt. Detta eftersom det kan vara framställt
i marknadsföringssyfte och därför vara skrivet ur en positiv synvinkel.

För att nå fram till vårt syfte, att utveckla en modell för utvärdering av
effekter av Balanced Scorecard, har vi valt att genomföra intervjuer
med organisationer som har använt sig av BSC under ett par år. Vi har
genom våra handledare kommit i kontakt med tre organisationer som
alla har använt sig av BSC i minst fyra år. Sammanlagt har vi
intervjuat nio personer. Både personer som har varit drivande i
framtagandet av styrkortet och personer vars arbete påverkas av

                                          
16 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1999
17 Merriam, 1998
18 Lundahl & Skärvad, 1992
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styrkortet. Intervjuerna har genomförts på respondenternas respektive
arbetsplatser och de har varat mellan tjugo minuter och två timmar.

Vi har valt att inte använda oss av bandspelare vid intervjuerna.
Istället har en av oss koncentrerat sig på att ta noggranna
anteckningar, medan den andra har ställt frågor och fört diskussionen
framåt. Detta är ett val vi har gjort eftersom vi anser att en bandspelare
tar bort den informella atmosfär som vi har eftersträvat vid
intervjuerna. Vi anser att den information som eventuellt kan gå
förlorad när inspelning ej sker återvinns när respondenterna i
efterhand får läsa och korrigera sina uttalanden. Dessutom har vi som
intervjuare vid behov återkommit till våra respondenter med
kompletterande frågor.

2.4 Trovärdighetsdiskussion

För att en undersökning skall kunna anses mäta det den har för avsikt
att mäta krävs att intervjuobjekten väljs utifrån bestämda kriterier, så
att urvalet så bra som möjligt motsvarar den grupp den ska
representera. 19 Vid vårt urval av intervjuobjekt fick vi hjälp av våra
handledare att hitta organisationer som har arbetat med Balanced
Scorecard under en längre period. Detta för att de på bästa sätt ska
kunna visa de effekter som ett implementerat styrkort för med sig.

Intervjuernas tillförlitlighet beror även till stor grad på den
intervjuareffekt som kan uppstå. Denna uppstår då intervjuaren
uppträder på ett sådant sätt att respondenterna förstår vilket svar som
förväntas. Detta kan ske medvetet eller omedvetet.20 För att undvika
intervjuareffekten har vi formulerat våra frågor så neutralt som
möjligt, för att inte leda respondenterna att tro att ett specifikt svar är
eftersträvansvärt.

Ytterligare ett problem vid intervjuer är att intervjufrågorna kan vara
konstruerade på en nivå som inte passar respondenten. Om
respondenten upplever frågorna som för oförståeliga eller för simpla
finns en risk för att förtroendet för intervjuarna försvinner. Detta kan i
sin tur försämra kvalitén på resultatet. För att undvika detta problem

                                          
19 Ejvegård, 1993
20 Patel & Davidson, 1994
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har vi inlett intervjuerna med att respondenten har fått presentera sig
själv, sina arbetsuppgifter, samt att respondenten själv har fått
beskriva Balanced Scorecard för oss. På så sätt har vi kunnat anpassa
våra frågor efter respondentens förkunskap. Frågorna har inte varit
bestämda i förväg. Istället har vi utifrån de punkter som finns
presenterade i Bilaga 1 och 2 formulerat frågor anpassade efter våra
respondenters situation.

Det finns en risk att respondenterna inte svarar uppriktigt på våra
frågor av oro för att de ska misstolkas, eller att respondentens
överordnade skall tycka att respondenten har givit en negativ bild av
företaget. För att undvika detta har vi vid de tillfällen vi introducerats
för respondenterna klargjort att vi inte gjort undersökningen för
arbetsgivarens räkning, utan att vi står i oberoende ställning gentemot
organisationerna.

För att säkerställa att vi har uppfattat våra respondenter på rätt sätt har
vi efter en sammanställning av intervjuanteckningar skickat dessa till
respondenterna. De har på så sätt fått möjlighet att förtydliga eller
ändra sina uttalanden.
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3 Ekonomistyrning och Balanced
Scorecard

I syfte att förklara och tydliggöra i vilket sammanhang Balanced
Scorecard uppstått, redogörs i början av detta kapitel för
ekonomistyrning och dess funktion. Efter detta förtydligas innebörden
av Balanced Scorecard. Dessutom ges en mer utförlig förklaring av de
positiva samt negativa effekter ett BSC kan innebära.

3.1 Definition av ekonomistyrning

Begreppet ekonomistyrning har flera definitioner inom litteraturen. I
Controllerhandboken definieras det som ”Den styrning som är inriktad
på ekonomiska mått kallas ekonomistyrning”21. Mattsson ger en mer
preciserad definition. Han menar att ”Ekonomistyrning avser en
medveten styrning av beslutsfattandet och beteendet inom
organisationen mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk
ställning.”22. Richard D Irwin ger en ytterligare mer preciserad
definition; ”Ekonomistyrning är en process som syftar till att motivera
och inspirera medarbetarna i en organisation till att utföra aktiviteter
som gynnar organisationens mål. Den är också en process som skall
upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis
olika former för missanvändning av resurser.”23

3.2 Ekonomistyrningsprocessen24

Av Irwins definition framgår att ekonomistyrning är en process.
Denna process kan delas in i fem olika moment. Den första är
fastställande av övergripande målsättning och aktiviteter. Denna fas
är till för att styra beteendet i organisationen, och att möjliggöra en
utvärdering av agerandet. Detta mål måste vara tillräckligt tydligt, för
att undvika misstolkningar, samt tidsbestämt, för att kunna utvärderas.
Exempel på mål är olika räntabilitetsmått och mått på soliditet,

                                          
21 Samuelsson, 1999, s. 16
22 Mattsson, 1987, s. 54
23 Källström, 1990, s. 40
24 Källan till detta avsnitt är Källström, 1990
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likviditet och omsättning. För att konkretisera målen ytterligare bryts
de ned i mindre delar för att kunna vara underlag för delegering av
ekonomiskt ansvar.

Steg två är att delegera ekonomiskt ansvar till chefer på olika nivåer i
företaget. En delegerad mätbar målsättning är den ansvariges
ekonomiska åtagande gentemot företaget. Här är olika typer av
budgets viktiga verktyg, då de ger ramarna för vad den ansvariges
befogenheter. Budgets är även ofta grunden för bedömning av det
ekonomiska utfallet under en period.

Steg tre är den ekonomiskt ansvariges agerande och omfattar allt
operativt tänkande, beslutsfattande och agerande av betydelse för
företagets lönsamhet.

Det fjärde steget är ekonomisk redovisning och rapportering. Här
finner vi traditionellt redovisnings- och bokslutsarbete.

Det sista steget är analys och revidering av agerandet. Resultat,
rapporter och beslut analyseras för att utvärdera om dessa stämmer
överens med målsättningen samt om de har genomförts effektivt.
Föregående periods verksamhet utvärderas och jämförs exempelvis
med tidigare perioder, liknande organisationer, samt budgets där det
undersöks var, hur och varför eventuella skillnader har uppstått. Med
hjälp av denna undersökning styrs blicken framåt för att försöka
förebygga och förekomma händelser i framtiden. Här används
indikatorer, trendanalyser och beredskapsplaner samt
anpassningsmekanismer förbereds. Denna analys görs i syfte att öka
förståelsen hos den ansvarige om sambandet mellan ansvar, agerande
och dess ekonomiska effekter.
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3.3 Styrkortets innehåll

Figur 1: Balanced Scorecard-modellen25

Ett balanserat styrkort innehåller flera olika beståndsdelar, vilket
åskådliggörs i bilden ovan. Överst i figuren finns företagets vision,
vilken ska vara enkelt formulerad för att kunna bli så dynamisk och
lättförståelig som möjligt. Framtagandet av visionen bör, för en bred
förankring, engagera den breda massan i organisationen. Om än
begränsas ofta deltagandet till ledningsgruppen för effektivitetens
skull.26 Enligt Hamel & Prahalad27 klarar sig inte dagens företag utan
visioner. De måste vara väl genomtänkta för att vara kvalitativa
eftersom det visar på framsynthet i organisationen.

Visionen sprids sedan ut över olika perspektiv. Perspektiven
representerar de olika områden organisationen ska uppmärksamma.
Dessa områden ska balanseras mot varandra, då de utgör en koppling

                                          
25 Fritt ur Kaplan & Norton, 1993
26 Hallgårde & Johansson, 1999
27 Hamel & Prahalad, 1995
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mellan organisationens verksamhet och ekonomi.28 Inom varje
perspektiv framkommer strategiska mål, vilka ska uppnås för att
kunna förverkliga visionen.29 Målen måste ha ett ursprung i
organisationens vision för att erhålla trovärdighet för det balanserade
styrkortet30. Om detta ursprung saknas finns det en stor risk för
suboptimering, eftersom olika delar av organisationen arbetar mot
olika mål.31 Målen bör även stämmas av regelbundet, för att på så vis
kontinuerligt få en överblick huruvida målen fortfarande är i enlighet
med visioner och strategierna32.

För att kunna nå målen inom varje perspektiv identifieras kritiska
framgångsfaktorer (KFF).33 Längst ned i BSC finns nyckeltalen,
verktygen för att uppnå visionen. De ska kunna kopplas ihop med de
viktigaste framgångsfaktorerna34. För varje nyckeltal, ska realistiska
och uppnåeliga, men även utmanande mål formuleras. Det är också
viktigt att nyckeltalen är framtagna med medverkan från de anställda
för att nå förståelse.35 Annars finns det risk för att de anställda inte ser
nyttan av att arbeta efter nyckeltalen.

Perspektiven ska, enligt Kaplan & Norton, skapa balans mellan kort
och lång sikt och mellan önskade resultat och de faktorer som
påverkar resultaten. Dessutom ska balans finnas mellan de hårda,
objektiva, och de mjuka, subjektiva, styrtalen.36 Denna
balansproblematik återkommer vi till senare i avsnitt.

Alla mått i BSC ska bestämmas av ett orsak-verkan samband, som ska
utmynna i de finansiella målen och avspegla företagets strategier och
vision. En sådan användning kommer att göra att det balanserade
styrkortet består av sammanhängande, konsekventa och gemensamma
mål. På så sätt fungerar de finansiella måtten som riktmärken för de

                                          
28 Hallgårde & Johansson, 1999
29 Ibid.
30 Olve et al, 1997
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Holmström, 2000
34 Ibid.
35 Olve et al, 1997
36 Kaplan & Norton, 1999
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övriga perspektivens mål och mått. Varje orsakskedja bör därför
slutligen borga för ett bättre, ekonomiskt resultat.37

Uppföljning och utvärdering av de mått och resultat som framkommer
genom styrkortets användning behövs regelbundet. Genom detta
förfarande framkommer det tydligt om strategin verkligen är
förankrad i organisationen och vilka effekter styrkortets användande
får.38

3.4 Varför BSC?

Styrkortets styrka är att det fortfarande har huvudsaklig betoning på de
kortsiktiga resultaten, men att det samtidigt tar hänsyn till andra
kritiska långsiktiga moment. Dessa kan exempelvis vara att bibehålla
konkurrenskraftig kompetens.39

Figur 2: På jakt efter konkurrenskraft40

En dimension på hur organisationer kan erhålla styrka vad gäller
konkurrens är det figur 1 visar ovan. Liksom figuren poängterar BSC
processförändringar och strategiutveckling. Men BSC fortsätter även
vidare, med att utveckla hur organisationen ska kunna nå detta.

Organisationer som använder balanserade styrkort, vill alla omvandla
gamla och nya strategier från teori till praktik. Detta då
organisationens vision ofta inte är tillräckligt klar för de anställda
längst ned i hierarkin. Svårigheter har tidigare uppstått då de anställda

                                          
37 Kaplan & Norton, 1999
38 Anthony & Govindarajan, 1998
39 Kaplan & Norton, 1999
40 Hamel & Prahalad, 1995
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ska koppla strategin till de uppsatta målen, men med BSC möjliggörs
en nedbrytning av strategin i explicita handlingar. Dessa konkreta
handlingar definieras av de mål för de olika måtten som ska nås. På så
sätt kan även organisationen förbättra de olika måtten som finns i
styrkortet.41

Enligt Kaplan & Norton är den viktigaste rollen för ett styrkort att
företag ska kunna etablera en implementeringsprocess, genom hela
organisationen, för organisationens strategier. Styrkortet inkluderar en
möjlighet att ha strategiskt tänkande inom själva styrningsprocessen.42

”Balanced Scorecard (BSC) förser företagsledare med de instrument
de behöver för att navigera mot framtidens hägrande vinster.”

Källa: Kaplan & Norton, 1999. (s. 12)

Det balanserade styrkortet ska därmed fungera som en länk mellan
strategi och de operativa mål som företaget har. Det är till stor del ett
kommunikationsverktyg, vilket översätter organisationens strategiska
mål till förståeliga resultatmått.43 På detta sätt kan en effekt av kortet
bli målkongruens, samtidigt som det fokuserar och ger feedback på
vald strategi.44

                                          
41 Hallgårde & Johansson, 1999
42 Kaplan & Norton, 1999
43 Kaplan & Norton, 1993
44 Anthony & Govindarajan, 1998
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4 Effekter av BSC
Nedan presenteras de effekter som sägs uppstå i samband med
användande av ett balanserat styrkort. Varje effekt som i teorin
behandlas, utvecklas för att ge en bas för den kommande empiriska
undersökningen och analysen.

4.1 Positiva verkningar

Kortfattat kan sägas att ett balanserat styrkort medför att
organisationen koncentrerar sig på rätt saker. Fler dimensioner än det
finansiella uppmärksammas. På så sätt fokuseras på de funktioner som
förutsatts fungera tillfredsställande. Men BSC’s nya typer av mått ger
upptäckter som visar på motsatsen. Ett BSC kan utformas för delar av
en verksamhet, eller för en hel organisation, vilket ger en god
flexibilitet. Styrkortet behöver ett par år innan det går att kvalitativt
utvärdera det, och kunna se de positiva effekter det har gett.45

4.1.1 Tidseffekt

Styrkortet fokuserar på alla tre tidsaspekterna, dåtid, nutid och
framtid, medan traditionella system endast förser ledningen med
resultat av beslut som har fattats, dvs. för sen information.46

Med hjälp av de olika tidsdimensionerna utvidgas styrningen från de
traditionella finansiella, historiska, måtten. BSC omfattar alla delar i
organisationen med dess kunder och interna processer, det vill säga
nutidsmått, samt innovation och utveckling, som representerar
framtidsmått47. Detta ska, enligt teorin, ge en mer rättvisande bild av
företaget, dess funktion samt resultat.

Att kunna se både bakåt och framåt bäddar också för flexibilitet och
långsiktighet inom organisationen, vilket är en viktig effekt vid

                                          
45 Hallgårde & Johansson, 1999
46 Kaplan & Norton, 1993
47 Ibid.
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användandet av ett balanserat styrkort48. Tidsdimensionerna utvecklas
vidare i avsnitt 4.2.4.

4.1.2 Beslutseffekt

Resultatet vid användande av ett balanserat styrkort, jämfört med ett
traditionellt resultatmätningssystem, är att de icke-finansiella måtten
lyfts fram på ett helt annat sätt än tidigare. De icke-finansiella måtten
har historiskt sett enbart använts vid vissa förbättringar avseende till
exempel kundkontakter.

Vid användning av styrkort poängteras att båda typerna mått ska
inkluderas samt att de skall användas inom alla nivåer i
organisationen.49 Beslutsprocessen i organisationen underlättas genom
att de icke-finansiella måtten lyfts fram och kompletterar de tidigare
så starka månads- och kvartalsrapporterna.50

Genom att de olika styrtalen och måtten i ett BSC kan härledas från
organisationens strategi, gynnas organisationens beslutsprocess.
Visionerna blir översatta till förståeliga och hanterliga mål, vilket
leder till besluten sker i enlighet med det övergripande mål
organisationen inledningsvis satt upp.51

4.1.3 Kommunikations- och informationseffekter

Som vi nämnde i vår problemdiskussion i kapitel 1 så kan
kommunikationen och informationen förbättras genom ett
styrkortsanvändande. Ur visionen utformas vad organisationen bör
lyckas med, respektive inte får misslyckas med.

Styrkortets tydliga struktur med de kritiska framgångsfaktorerna samt
nyckeltalen längst ned i modellen gör att det går att mäta utfallet av
den vision som eftersträvas.52 Styrkortet blir ett sätt att kunna
kommunicera genom verksamheten. Via nyckeltal och mått ser de
anställda vad som behövs för att nå de uppsatta målen inom respektive

                                          
48 Hallgårde & Johansson, 1999
49 Kaplan & Norton, 1999
50 Olve et al, 1997
51 Kaplan & Norton, 1999
52 Ibid.
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nyckeltal, för att visionen skall uppfyllas. Detta är också ett sätt för att
förtydliga visionen, så att den klart framgår inom hela
organisationen.53

Ett problem enligt Hamel & Prahalad54 är om individer i en
organisation inte har vetskap om vad de egentligen vet. För att råda
bot på detta kan BSC vara ett verktyg, eftersom det med en denna typ
av modell tydligare visualiseras vad som mäts, och vad som kan
utsättas för mätning. På så sätt får medarbetare förklaringar till
fenomen de tidigare inte förstod.

Kopplingen mellan vad organisationen gör och vad den mäter blir
mycket överskådligt i ett styrkort. Det medför att företaget ser om det
som görs ger de effekter och resultat som det var tänkt. Med andra ord
återger BSC tydlig information om organisationens position och
resultat, både de finansiella och icke-finansiella.55

Eftersom BSC underlättar kommunikation och information medför
BSC att målkongruensen blir större. Alla anställda kan tydligt se och
förstå vilken affärsidé och strategi organisationen arbetare efter och
vilken vision som ska uppnå.56 Dessutom innebär en god
kommunikation och information att medarbetarnas betydelse för
organisationen blir synlig, vilket kan ha stor effekt på de interna
attityderna i organisationen.57

4.1.4 Effekter av måluppfyllelse och effektivitet

Styrkortet medför, enligt Kaplan & Norton, att nya processer kan
identifieras och utvecklas, istället för att enbart förändra nuvarande
processer. De nya processerna har betydelse för företagets långsiktiga
effektivitet och måluppfyllelse. De befintliga processerna bör också
kontinuerligt utvärderas, för att på så sätt säkerställa att de bidrar till
att uppfylla mål. Följaktligen kan gamla processer utvärderas och

                                          
53 Kaplan & Norton, 1999
54 Hamel & Prahalad, 1995
55 Kaplan & Norton, 1999
56 Anthony & Govindarajan, 1998
57 Hallgårde & Johansson, 1999
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omvandlas eller förkastas, med syfte att målen slutligen ska kunna
nås.58

Genom hela styrkortsprocessen sätts mål upp för olika mått, och även
övergripande mål på den strategiska nivån. På detta sätt borgar
styrkortet för att effektivitet uppnås, vilket ska vara resultatet då
målen på de olika nivåerna uppnås.59

I det traditionella organisationssamhället finns en klar och korrekt bild
av organisationens mål och vad som krävs för att nå dit. Detta kallas
enligt Kaplan & Norton60 single-loop-process. Det innebär en klar och
fast målsättning som inte kommer att förändras över tiden. Även
Simons61 ger uttryck för denna single-loop-process. Hans definition
pekar på organisationens förmåga att behålla stabilitet trots
förändringar i omvärlden. Processen är en enkel feedback som
sammanbinder de olika resultaten till organisationens olika strategier.
Strategierna modifieras sedan för att kunna hålla företagets
prestationer inom vissa bestämda ramar. Dessa ramar kan vidare
hållas konstanta.

I dagens samhälle, räcker det inte med denna enkla process, hävdar
samma författare. Strategier anses numera inte kunna vara så stabila
över tiden, utan präglas snarare av förändring, eftersom omvärlden
också förändras. Därmed behöver strategierna oftare uppdateras än
vad som är fallet med single-loop-processen.62

En användning av det balanserade styrkortet kan tillsammans med en
förändrad omvärld bidra till att den enkla processen överges. Företag
utvärderar istället sina strategier regelbundet för att på så sätt finna
den bästa vägen till att nå målen och uppfylla visionen. Gårdagens
strategier kanske inte passar längre med dagens förutsättningar, utan
måste revideras för att kunna uppfylla mål. Detta tillvägagångssätt
kallas för double-loop-process.

                                          
58 Kaplan & Norton, 1999
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Simons, 1995
62 Kaplan & Norton, 1999
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Det är en metod för organisationen att kunna utveckla nya strategier.
De nya strategierna ska kunna möta nya hot eller tillvarata nya
möjligheter som uppkommit under tiden. Grunden för alla strategier i
organisationen ifrågasätts därmed regelbundet, vilket är skillnaden
mot single-loop-processen.63

Effektivitetsmässigt bidrar ett nyttjande av det balanserade styrkortet
som styrningsverktyg att ledningen kan lägga energi på andra delar än
de rent finansiella. Till exempel kan ledningen istället fokusera på
huruvida organisationens strategi fungerar eller om eventuella
förändringar bör vidtagas. Diskussionerna kopplar sålunda de
kortsiktiga målen till de långsiktiga, huruvida strategin har uppnåtts.
Därmed kan organisationens position kan utvärderas oftare. För att
kunna fokusera på en sak åt gången är det viktigt att sammanträden
som behandlar operativa frågor är åtskilda från de som behandlar det
strategiska. Styrkortet leder på så sätt till en bättre effektivitet inom
organisationen.64

Enligt Kaplan & Norton65 är ett BSC som mest dynamiskt då det
används för att driva på förändringar i organisationer. Det är viktigt att
företaget förändras markant inom tre till fem år, som till följd av de
mål som sätts. Målen bör också sättas så högt att de medför en relativt
hög grad av resultatförbättring. I ett balanserat styrkort lönar det sig
med andra ord, att sätta upp höga och ambitiösa men också uppnåeliga
mål eftersom dessa knyts samman till de mått som har betydelse för
resultatet.

4.1.5 Operativa och strategiska effekter

Ett BSC knyter ihop de strategiska målen med de operativa i en
organisation. Det bidrar till att organisationens alla medarbetare är
mer samstämmiga och överens, än tidigare. Nyckeltalens ursprung
finns i vad de anställda har ansett vara viktigt att mäta. De kritiska
framgångsfaktorerna baseras på organisationens strategier, men är
även kopplade till de olika nyckeltalen. På så sätt identifieras samband

                                          
63 Kaplan & Norton, 1999
64 Ibid.
65 Ibid.
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och länkar mellan strategier, kritiska faktorer, de olika perspektiven
och nyckeltalen.66

Bindningen mellan de strategiska och operativa nivåerna är
betydelsefull och ger ytterligare förståelse för hur ett BSC hänger
samman. Det är essentiellt att påpeka att det korta perspektivet, som
det operativa faktiskt representerar, är en del av det långsiktiga,
strategiska, perspektivet.67

Styrkortet medför även en mindre betydelse och betoning på
budgetprocessen68 än tidigare. Detta eftersom budgeten inom BSC blir
en del av helheten, att mäta och prognostisera med koppling till
strategierna och visionen.

4.1.6 Effekter av perspektivbalans

Viktigt vid framtagandet av styrkortet är att uppnå en balans mellan de
olika valda perspektiven. Genom balansen uppnås positiva effekter
som ska gynna organisationen. I tidigare system finns fokus på ett
enda mått, vilket leder till suboptimering. Med ett BSC strävar alla
olika delar av organisationen mot samma mål och strategi69.

Organisationers främsta mål för överlevnad är att de finansiellt ska
kunna uppvisa ett gott resultat. Med BSC uppmärksammas finansiella
perspektivet i lika hög grad som innan, men nu även jämte andra typer
av perspektiv. På så sätt åskådliggörs kopplingarna mellan de
finansiella målen, god lönsamhet eller vinst och de icke-finansiella
målen. Med det finansiella perspektivet kan företaget enkelt
sammanfatta de ekonomiska följderna av de handlingar som redan
företagits.70

Med hjälp av kundperspektivet aktualiseras de kunder och de
marknader som företaget enligt visionen och strategin ska rikta sig
mot. Effekten blir att företaget kan se hur framgångsrikt
implementerad och formulerad kundstrategin är i organisationen.

                                          
66 Olve et al, 1997
67 Hamel & Prahalad, 1995
68 Hallgårde & Johansson, 1999
69 Kaplan & Norton, 1999
70 Ibid.
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Resultatet av en fokusering på kunderna främjar den framtida
avkastningen, då organisationen lyckas möta kundernas behov på rätt
sätt.71

Tidigare styrningsmetoder har, gällandes processer, varit mer
fokuserade på att förbättra organisationens befintliga sådana, i fråga
om kostnader, tid och kvalitet. Med BSC är det även möjligt att
formulera mål för de interna processerna ur företagets externa
intressenters förväntningar. Med hjälp av effektiva processer kan
organisationen erbjuda de värden som lockar och håller kvar kunder i
de valda segmenten, samtidigt som aktieägares förväntningar om god
avkastning ej får en undanskymd roll.72 BSC underlättar även
framtagandet av nya effektivare processer.

Processmålen har en viktig betydelse vad gäller uppfyllelse av kund-
och finansiella mål. Organisationens processer eller tillvägagångssätt
har störst inverkan på kundtillfredsställelse men också på att nå de
finansiella målen. Ytterligare en effekt BSC innebär är att
innovationsprocessen kan väljas att inkluderas i processperspektivet.
Därmed tas också hänsyn till det långsiktiga tänkandet, eftersom
produktutveckling i allra högsta grad styr en organisations långsiktiga
framgång. Ett långsiktigt fokus kan i vissa fall vara viktigare än att
den operativa verksamheten drivs effektivt.73

Innovationsperspektivet kan, vilket vi beskrivit ovan inkluderas i
processen men det kan även utgöra ett enskilt perspektiv.
Uppmärksamhet på företagets innovationsförmåga i BSC bredvid
övriga perspektiv gör att åtgärder vad gäller forskning och utveckling
kan riktas på ett mer kvalitativt sätt än tidigare. Med
innovationsperspektivet skapas bryggor mellan de tre andra
perspektiven. Det existerar ofta ett gap mellan systemens support och
de anställdas kompetens.74

Sammanfattningsvis blir positiva följder av ett styrkorts att
organisationens fokus blir riktigt, att kommunikationen förenklas och
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att mål för organisationen kan formuleras. Således blir styrkortet ett
sätt för företaget att få feedback på dess strategi.75

4.2 Risker med BSC

Överlag kan sägas att det mest övergripande kritiska med en
användning av BSC är att det ska innehålla en balans. Balansen gäller
styrteorin å ena sidan, det vill säga att organisationen ska röra sig mot
ett visst håll, mot de mål organisationen har satt upp. Å andra sidan
gäller det de individer som innefattas av organisationen, och vilka
omfattas av styrkortets effekter i allra högsta grad.76

4.2.1 Förankringsrisker

Vid tillämpningen av ett balanserat styrkort och för att detta ska
fungera som verktyg, är det av betydelse att styrkortet är förankrat hos
företagsledningen. Vid god förankring hos ledningen underlättas även
förankringen inom organisationen. Vid dålig förankring däremot blir
en tillämpning av styrkortet mindre bra. Det tar tid att få en
organisation att anamma kortets innehåll och den betydelse det har för
medarbetarna. En felaktig tillämpning kan medföra att det balanserade
styrkortet ses som ett kontrollverktyg istället för det styrverktyg det
egentligen ska utgöra.77

Det är viktigt att majoriteten av organisationen är med i
framtagningsprocessen, för att på så sätt kunna göra styrkortets syfte
klart för alla anställda i företaget78. Detta eftersom de effekter
styrkortet ska kunna ge, är beroende av hur väl BSC är spritt och
bekant bland de berörda. Det balanserade styrkortet kommer, då det
används att innebära förändringar i hela organisationen. Acceptans för
dessa förändringar samt även för själva styrkortet är viktigt, eftersom
BSC annars inte kommer ha önskad effekt på individernas
beteenden.79.
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Det är viktigt att betona att organisationens berörda måste, i stort, ha
en gemensam syn på styrkortet och vad detta ska kunna bidra till.
Individerna måste med andra ord få tillgång till information om
styrkortets innebörd. Syftet med BSC är till viss del att det ska
framkalla ett nytt beteende. För att nå detta måste förståelsen komma
från individerna själva, inte bli påtvingat av organisationen.80

Eftersom BSC innehåller många olika typer av mått och nyckeltal
ställer detta också högre krav på den medvetenhet och tydlighet som
bör råda inom organisationen om vad styrkortet innebär.81 Om så inte
är fallet, är risken stor att nackdelarna med styrkortet blir fler än
fördelarna.

4.2.2 Implementeringsrisker

Implementeringen av styrkortet är en kritisk process eftersom det är
tidskrävande.82 Orsaken är att styrkortet måste implementeras i både
den formella och informella organisationsstrukturen. Till exempel bör
även belöningssystemet följa styrkortet.83

Tidigare har belöningssystem främst varit kopplade till finansiella
prestationer. Men detta måste ändras i och med styrkortet eftersom
andra dimensioner annars riskerar att få mindre betydelse för
personalen. Men för att kunna få ett väl fungerande styrkort bör
kopplingar till personliga belöningar bli en naturlig utvidgning. En
rekommendation enligt Kaplan & Norton84 bör dock inte
belöningsmodellerna knytas till styrkortet för tidigt. Medarbetarna
måste först vara väl införstådda med styrkortets användning.

Förutom strukturförändringen ska även medarbetarna anpassa sig till
ett nytt tankesätt. Detta tankesätt innebär att alla perspektiv i kortet
ska tas i beaktning vid beslutsfattande, inte enbart det finansiella
vilket tidigare varit vanligt. Det är med andra ord ej tillräckligt att

                                          
80 Olve et al, 1997
81 Holmström, 2000
82 Anthony & Govindarajan, 1998
83 Ibid.
84 Kaplan & Norton, 1999
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ändra enbart strukturen. De anställdas värderingar och attityder måste
också vara i linje med den valda strategin85.

Slutligen är en tydlig implementeringsrisk att suboptimering kan
förekomma när visionen inte är kommunicerbar ut till den övriga
organisationen.86

4.2.3 Användningsrisker

En svårighet med BSC är att använda det korrekt. Med ett BSC
garanteras inte att ett gott resultat uppnås, bara för att de icke-
finansiella måtten uppnåtts. Fortfarande bör det framhållas att det är
goda finansiella resultat som i slutändan eftersträvas. De finansiella
resultaten bestämmer ju slutligen huruvida aktieägare och andra
investerare väljer just den aktuella organisationen i framtiden. Det
valet grundas inte så mycket på organisationens prioriteringar vad
gäller icke-finansiella mått.87

Oavsett vilka mål organisationen har satt upp och hur
revolutionerande de än må vara så är svårigheterna stora att nå dessa,
om det inget explicit sätt finns för hur detta kan åstadkommas. En utav
de största farorna med ett styrkort är att organisationen förlitar sig på
att de vågade uppsatta målen räcker, utan att vägarna dit definierats.88

Likaså bör visionerna stå i lika mycket fokus och vara lika tydliga som
implementeringsprocessen om organisationen effektivt ska kunna
genomdriva det som avsetts.89

För att kunna få en tillförlitlig användning av visionerna bör de vara
väl förankrade med en konkret och väldefinierade bas. Annars
tenderar visionerna att endast bli drömmar istället för att bli
förverkligade.90

Som vi nämnde under de positiva effekter ett BSC kan ge så är en
frekvent uppdatering av betydelse. Att uppdateringen inte sker så ofta

                                          
85 Majchrzak & Wang, 1996
86 Olve et al, 1997
87 Anthony & Govindarajan, 1998
88 Ibid.
89 Hamel & Prahalad, 1995
90 Ibid.
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som den bör göra, innebär en risk. Styrkortet speglar ju då inte
verkligheten som organisationen möter utan baseras på äldre
uppgifter. Likaså bör de mått som används inte vara för många. Det
finns en fara för att organisationen till slut inte kan tillgodogöra sig
alla måtten. Detta benämns measurement overload.91

Effekterna av användningen av ett balanserat styrkort är också
avhängiga den implementering som tidigare skett. För att minimera
riskerna för ett misslyckat BSC bör en revolutionär implementering
undvikas. Den bör istället införas stegvis, för att på så sätt öka
engagemanget och motivationen, när det gäller användningen av
styrkortet92. Med en stegvis implementering uppnås en gradvis
anpassning samt ökar medvetenheten vad gäller styrkortets positiva
sidor.

Då styrkortet använts en tid är det av yttersta vikt att resultatet av BSC
utvärderas. I och med detta undviker man att organisationen inte styrs,
eller kommer att styras, efter felaktiga mått. Det är viktigt att
styrkortet faktiskt beskriver organisationens strategi, och inte är
missvisande.93

Vad som sedan bör utsättas för vidare granskning och eventuell
förändring bestäms efter hur starka sambanden mellan de kritiska
framgångsfaktorerna och nyckeltalen är. Därför måste banden mellan
de olika nivåerna i styrkortet granskas för att på så sätt se de verkliga
konsekvenserna faktorerna i styrkortet leder till.94

4.2.4 Balansrisk

Balansfrågan är i ett balanserat styrkort av stor betydelse. Balansen
utgörs av flera dimensioner. Det finns traditionellt sett i företag en stor
erfarenhet av finansiella mått och mål, vilka har följts upp frekvent
under åren. På grund av detta faktum måste det betonas att de icke-
finansiella måtten och målen inte automatiskt kommer att ha samma
representation inom BSC. Därför måste företaget lägga resurser på
dessa mått och kartlägga hur samband mellan finansiella och icke-

                                          
91 Anthony & Govindarajan, 1998
92 Holmström, 2000
93 Hallgårde & Johansson, 1999
94 Ibid.
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finansiella mått kan se ut, även om det för vissa utav måtten inte finns
några historiska data.95

För det första krävs balans mellan måtten, vilket innebär att
nytillkomna perspektiv erhåller mått. Grundläggande är att det som
utsätts för mätning synliggörs.96 Därmed kan det vara föremål för
investeringar och på så sätt gagna framtida framgångar. Företag har
alltså behov av att uppmärksamma och även mäta fler dimensioner
inom organisationen.97 Det är viktigt att ett styrkort innehåller balans
mellan finansiella och icke-finansiella mått, eftersom alla perspektiven
ska bidra gemensamt till företagets lönsamhet98.

Måtten bör också ge en balans mellan externa och interna
intressen. Det betyder att det måste vara balans mellan vad som är
viktigt för aktieägare och kunder, respektive vad som är viktigt för
själva organisationen.99 Alla perspektiven bör användas eftersom
själva styrkortet i sig självt inte automatiskt innebär en bättre styrning,
utan att alla perspektiv i verkligheten utnyttjas. Men det är även
viktigt att måttens antal inte blir för stort.100

Det balanserade styrkortet ska även innehålla en tidsmässig balans.
Tillsammans utgör samtliga perspektiv tre olika tidsdimensioner,
vilket vi också tidigare påpekat och som åskådliggörs i figur 3 nedan.
Det finansiella perspektivet återger historiska data, hur lönsam
gårdagens verksamhet var. Nutiden representeras av hur nöjda
kunderna verkar vara, samt hur de interna processerna i företaget
fungerar. Det ger en bild av organisationens aktuella situation.
Slutligen ger innovations- och utvecklingsperspektivet en blick in i
framtiden. Det perspektivet söker ge svar på vad som kommer att
generera morgondagens lönsamhet och vinst.101

                                          
95 Olve et al, 1997
96 Kaplan & Norton, 1992
97 Bergstedt, 1997
98 Kaplan & Norton, 1999
99 Hallgårde & Johansson, 1999
100 Anthony & Govindarajan, 1998
101 Holmström, 2000
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Figur 3: Den tidsmässiga balansen102

Styrkortet medför att de strategiska visionerna ska kunna brytas ned
på en operativ nivå med hjälp utav vissa nyckeltal. På detta sätt
eftersträvas en balans mellan funktionerna, där kortet ska medföra
att de två nivåerna ska knytas närmare varandra. Därmed får de
anställda på den operativa nivån, en tydligare och bättre bild utav
företagets mål och visioner.103

Målsättningen och dynamiken med ett välfungerande och
välbalanserat styrkort är med andra ord att styrkortet har sitt ursprung
i specifika strategier. Utifrån dessa strategier erhålls en balans mellan
styrtal, utfalls- och drivande mått. Detta för att på så sätt kunna
förverkliga de uppsatta finansiella mål organisationen definierat.

                                          
102 Fritt från Holmström, 2000
103 Olve et al, 1997
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5 Tre fall av Balanced Scorecard-
användning och dess effekter

5.1 AB Järnforsens Stoppmöbler

Järnforsen är ett familjeföretag som grundades 1946, och är
lokaliserat i småländska Järnforsen, några mil från Hultsfred.
Företaget är en utav Sveriges ledande tillverkare av bäddsoffor, och
har cirka 80 stycken anställda.

Balanced Scorecard började användas i Järnforsen för ungefär fem år
sedan. Anledningen till att det började användas var att ledningen ville
ha ett kvalitetsverktyg för att öka kunskapen om var i företaget brister
fanns. På detta sätt skulle företaget försöka öka lönsamheten. Före
användandet av BSC användes ett liknande tänkande med samma eller
liknande mått, men Järnforsen benämnde det inte då för BSC. Ett
exempel på mått som använts både före och efter implementeringen av
styrkortet är kvalitetsbristkostnader.

Inom ledningsgruppen är styrkortet idag fullt utvecklat, men under
förändring. Det är dock inte implementerat fullt ut inom
organisationen och därför har inte personalen ännu inte fått så mycket
information. De önskade effekterna från ledningen med ett BSC är att
det ska ge varningssignaler. Företaget och dess verksamhet ska
därigenom bli mer flexibelt och kunna skifta fokus så snabbt som
möjligt vid behov. Dessutom är ytterligare en önskad effekt att
företaget ska kunna nå sina uppsatta visioner.

Järnforsen har flera visioner, vilka kan liknas vid strategiska mål.
Dessa finns inom de olika perspektiven Ledning, Marknad/Kund,
Sortiment och Produktion. De strategiska målen togs fram av
ledningen i samband med att styrkortet togs fram. De ursprungliga
visionerna omarbetas för tillfället då en ny ledningsgrupp skapats. På
grund av att visionerna inte är fastställda har ledningen valt att inte
göra de synliga ute i organisationen. Dock har information spridits om
att nya visioner är på väg. De ursprungliga visionerna var å andra
sidan inte heller spridda ute i organisationen.
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Perspektiv:

Ledning Marknad/Kund Sortiment Produktion

Kritiska Framgångsfaktorer (KFF):
Familjeägt

/Öka
lönsamhet

Kundkontakt
/Info i rätt tid

Marknadsledande
i

produktutveckling

Målstyrda
grupper
- Fullt

resultatansvar
Exempel på olika nyckeltal:

Antal reklamationer, kvalitetsbristkostnader, kompetens, leveranssäkerhet
in/ut.

Figur 4: Järnforsens styrkort104

Även de kritiska framgångsfaktorerna (KFF) har ändrats i och med
visionsändringen och dessa bearbetas ständigt, varför de som visas
ovan är en blandning av nya och gamla KFF.

Inom perspektivet marknad/kund är exempel på KFF god kundkontakt
och rätt information i rätt tid. Inom produktion, som för Järnforsen
räknas som det viktigaste perspektivet, anges bland annat att
personalen skall arbeta i målstyrda arbetsgrupper med fullt
resultatansvar. Inom nästa perspektiv, sortiment, vill företaget vara
marknadsledande i produktutveckling. Ledningen ska öka
lönsamheten och företaget ska fortsätta vara familjeägt med breda
kunskaper om produkter och marknad.

Företagets övergripande mål formuleras av ledningen en gång per år.
De målstyrda grupperna får dock under ledning av gruppens
samordnare själva sätta mål för bland annat kompetens,
leveranssäkerhet in och ut, kvalitetsbristskostnader, interna och
externa reklamationer.

Uppföljning av vissa mål i organisationen utförs av ledningen medan
andra mål följs upp genom dialog mellan ledning och
gruppsamordnare. Diskussioner förs därmed om vad som har fungerat
bra respektive mindre bra inom grupperna. Kompetensmålen följs upp
en gång per år medan andra mål följs upp oftare, såsom exempelvis en
gång per månad eller veckovis.

                                          
104 Fritt efter uppgifter från A. Svalbring, den 29 november 2000.
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Resultaten av måluppföljningen ligger till grund för nya mål, vilka
alltid sätts med utgångspunkt från föregående år. De avvikelser som
framkommer blir till grund för vad företaget ska koncentrera sig på i
framtiden. En stor avvikelse kan exempelvis medföra att ledningen
bestämmer sig för att fokusera på ett specifikt område under den
kommande perioden, med följden att andra områden får mindre fokus.

I Järnforsen används inte styrkortet som grund för utvärderingar av
varken gruppsamordnare eller övrig personal. Tidigare fanns dock ett
belöningssystem kopplat till BSC. Detta togs dock bort eftersom
medarbetarna inte tyckte att belöningssystemet medförde något,
varken positivt eller negativt.

Järnforsens personal har, som tidigare nämnts, ej informerats fullt ut
om BSC. Den information som vidarebefordras förmedlas genom
möten med de olika grupperna. Engagemanget från personalen har än
så länge varit lågt enligt respondenten. Detta kan ha flera orsaker.
Bland annat att Järnforsen redan före införandet av BSC använde sig
av samma typ av tänkande. Dessutom kan en orsak, enligt
respondenten, vara att kunskapsnivån inom det ekonomiska området
är låg. Somliga anställda anser att mätning över huvud taget är onödig.
Företaget gick ju bra enligt dem innan mätningar gjordes så varför
skall tillvaron kompliceras med sådana.

Resultaten från BSC används som ett instrument för ledningen.
Informationen som erhålls genom styrkortet förmedlas därefter både
muntligt och genom informationsbladet ”Stoppnytt”. Möten för
personalen hålls då det finns ett behov av att träffas organiserat. De
utvecklingssamtal som hålls med personalen har visat ledningen
vilken information som eftersöks av personalen. Däremot förstår
fortfarande inte alla informationen.

Reaktioner från personalen har än så länge inte märkts av i så stor
utsträckning. Detta beror mest på att medarbetarna överhuvudtaget
inte har fått så mycket information. Genom de målstyrda grupperna
har dock de anställda fått möjlighet att förstå vilka mål som sätts och
varför. Det har också öppnat en möjlighet för medarbetare att se hur
målen uppfylls och vad som kan bli effekterna.

För att förbättra produktionen har en, så kallad tvärgrupp bildats.
Tvärgruppen består av två personer från varje grupp och ledningen. I
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tvärgruppen diskuteras och ifrågasätts varje moment av produktionen,
med målet att kunna effektivisera processen så att ett par personer
skall kunna friställas. Detta är inte en åtgärd för att minska
personalstyrkan, utan de friställda personerna skall sättas in i andra
delar av produktionen. Järnforsen har idag personalbrist och har
svårigheter med att rekrytera ny personal.

Anledningen till att produktionsomorganisationen sker i samråd med
personalen är att ledningen vill bli ”mjukare”. Det betyder att
ledningen inte bara ska komma med order, utan tillåta mer
medbestämmande. Dessutom har ledningen ambitionen att öka
jobbrotationen för att på så sätt minska arbetsskador.

Användningen av BSC har medfört vissa positiva effekter. En av
effekterna är att ledningen arbetar mer aktivt mot målen än tidigare.
Styrkortet åskådliggör ju mål och mått i de olika perspektiven
tydligare. Vad gäller måtten så användes dessa innan BSC
implementerades. Därför har BSC enligt ledningen inte givit någon
annan effekt än att måtten med styrkortet är mer organiserade och
strukturerade än tidigare.

Lönsamheten har ökat ständigt sen BSC infördes. Dock är det osäkert
huruvida detta är tack vare styrkortets existens eller inte. En annan
positiv effekt är att den grundliga analys som föregår skapandet av
BSC gjorts. Därmed har mått och mål baserats på en stadigare grund
än innan. Med BSC har mätresultatet blivit mer korrekt, det ligger så
nära sanningen som möjligt. Det medför vidare att resultaten är en god
grund för vidare arbete. Resultaten ger en bra bild av hur företaget mår
och de underlättar budgetarbetet. Före användningen av BSC slog
budgeten alltid fel. Idag däremot stämmer det faktiska utfallet nästan
alltid överens med budgeterade.

De negativa effekter respondenten upplever är att BSC kan innebära
och medföra mycket arbete. Mätningar kan utföras i all oändlighet och
styrkort skulle kunna tas fram för varje avdelning eller maskin, inte
bara för företaget som helhet. Risken finns att mätningar och detaljer
tar udden av användandet.



32

5.2 EWAB Engineering AB

EWAB Engineering AB är moderbolaget i koncernen EWAB Group.
Koncern utspridd i åtta olika länder, både i Europa och i USA. Det är
ett familjeägt företag som startades 1970, och det huvudsakliga
produktområdet är att tillhandahålla materialhanteringssystem för
bilindustrin. Moderbolaget har 54 anställda, med en medelålder på 39
år.

5.2.1 Ledningens syn

Det balanserade styrkortet på EWAB Engineering AB kallas för
Columbus. Användningen av BSC ska på sikt utökas till att omfatta
samtliga dotterbolag inom EWAB Group. Koncernledningen avvaktar
med införandet av BSC i övriga dotterbolag tills effekterna av EWAB
Engineerings implementering är synliga.

Balanced Scorecard uppmärksammades för cirka fyra år sedan av
företagets VD och Business Controller. Det arbetades fram under
cirka ett års tid. Tidigare hade företaget endast använt traditionella
finansiella mått vid utvärderingar av organisationens prestationer.

Skälet till att BSC skapades var för att uppnå de delmål som företaget
satte upp. Delmålen ska tillsammans leda till ökad lönsamhet på lång
sikt. Delmålen har även som syfte att informera medarbetare om
företagets ställning, men också om varför och på vilket sätt den
enskilde anställdes medverkan bidrar till företagets framtid.
Medverkan kan gälla kvalitet och service men också den finansiella
ställningen.

Styrkortet togs fram under ett års tid i en projektgrupp, bestående av
nuvarande VD, dåvarande Business Controller och nuvarande
ekonomichefen. Perspektiven som används är Kundtillfredsställelse,
Nyskapande, Kompetensutveckling, Processutveckling och
Affärsutveckling. Perspektiven valdes för att företaget och dess
anställda ska kunna behålla rätt fokus i arbetet.
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Vision: Att bli den mest ansedda leverantören av den typ av produkter som
tillverkas, till de kunder företaget önskar arbeta med

Perspektiv:

Kundtillfreds-
ställelse

Nyskapande Kompetens-
utveckling

Process-
utveckling

Affärsutveckling

Exempel på Kritiska Framgångsfaktorer (KFF):

Goda
kundrelationer &
Utvärdering av
projektgenom-

förande

New
Applications &
Livstidskontrakt

Trivsel Projekt-
uppföljning

Vilken position
EWAB har hos
kunder & Cash-

Flow

Exempel på olika nyckeltal:

Antal nöjda
kunder & Antal

nya kunder

Antal New
Applications

Trivsel bland
medarbetarna

Antal utförda
projekt

Market-Asset-
Ration (MAR)

Figur 5: EWABs styrkort105

Vid framtagandet av styrkortet diskuterades i projektgruppen vilka
kritiska framgångsfaktorer, KFF, företaget borde satsa på för att
möjliggöra företagets vision. Bland de KFF som valdes kan nämnas,
Goda kundrelationer och Utvärdering av projektgenomförande, båda
inom perspektivet kundtillfredsställelse, samt New Applications och
Livstidskontrakt inom perspektivet nyskapande. Det sistnämnda
används dock ej i praktiken ännu. Cash-Flow och vilken position
företaget har bland sina kunder är exempel på
affärsutvecklingsperspektivet, samt hur trivseln är bland företagets
anställda inom kompetensperspektivet. Alla dessa visas i figuren ovan.

De nyckeltal som används är bland annat antal nöjda kunder, vilket
mäts genom enkäter, antalet New Applications samt förslag till
förbättringar. Vid framtagningen av styrkortet innehöll företagets
nyckeltalsbruttolista ett hundratal mått, som idag är reducerat till 17.
Av dessa används i praktiken 14 stycken.

Bruttolistan arbetades fram av projektgruppen tillsammans med ett par
personer till som var väl insatta i vad som borde mätas. Nettolistan
togs däremot fram av ledningen. För varje mått finns det en ansvarig
person, dessa kallas även för måttägare.

Varje mått uppdateras och utvärderas normalt fyra gånger per år,
somliga oftare, till exempel varje månad. Vissa mått uppdateras dock

                                          
105 Fritt efter uppgifter från A. Svensson, 30 november 2000
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endast en gång per år. Det är måttägaren av det aktuella måttet som ser
till att underlag för uppdatering finns tillgängligt. Valet av måttägare
sker på grunder såsom till exempel att personen arbetar med det
aktuella området dagligen. Dessutom ska personen vara lämplig, på så
sätt att måttet verkligen utvärderas.

Målen formuleras av företagets styrningsgrupp, vilken i huvudsak
består av måttägarna. Generellt kan sägas att målen ska spegla de
strategiska målen, för att på så sätt vara kompatibla med den vision
som de slutligen skall bidra till att uppnå. Målen omformuleras först
då de är uppnådda, eller då de vid utvärdering har visat sig vara
inaktuella eller inte överensstämmer med vad företaget vill uppnå. Det
är styrgruppen som är ytterst ansvariga för att styrkortet fungerar och
som också bär ansvaret för omformuleringar av mål.

En av effekterna med styrkortet är att informationen som styrkortet
avger sammanställs för att visa hur företaget mår och vilka avvikelser
som finns i de olika måtten. Efter uppföljning och utvärdering av
måtten tar styrgruppen fram de områden där förbättringar måste
genomföras och väljer vilka vägar företaget skall gå.

Ytterligare en effekt är att ett av måtten, förslag till förbättringar, har
ett belöningssystem kopplat till sig. Belöningssystemet är utformat så
att för varje angivet förslag till förbättringar får upphovsmannen en
symbolisk summa pengar. Om sedan förslaget blivit verklighet får
upphovsmannen en större belöningssumma, samtidigt som samma
summa läggs i en pott som alla anställda får del av.

När styrkortet först presenterades för företagets anställda hölls ett
allmänt informationsmöte. Då presenterades det mått, personalens
trivselindex, som personalen hade lättast att relatera till för att på så
sätt mjukstarta och ge en innebörd till styrkortet. Nu hålls möten en
gång per månad och vid varje tillfälle presenteras ytterligare ett mått
och information ges om varför måttet är med samt vad det står för.
Tanken är att gå långsamt fram, så personalen ska få tid att smälta
informationen och förstå dess innebörd.

Styrkortet visualiseras på en tavla. Denna har en central placering i
företagets lokaler, för att på så sätt ge de anställda en möjlighet att vid
tillfälle titta mer på den information som där presenteras. Meningen är
att vikten av styrkortet på detta vis ska betonas för de anställda.
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Ledningen vill gärna att personalen ställer frågor, eftersom det visar
på intresse för styrkortets innebörd. Intresset från personalen går dock
i vågor. Men det är först nu som styrgruppen själva börjar se effekter
och användbarheten med styrkortet. De hoppas därför att de från och
med nu kan poängtera styrkortets finess och betydelse för
medarbetarna på ett bättre sätt.

En positiv effekt med BSC är att styrgruppens beslutsfattande
underlättas, eftersom mått och mål ständigt uppdateras. Men
styrkortets direkta påverkan på exempelvis företagets lönsamhet är
svår att se. Det har främst en indirekt påverkan genom att styrkortet
tydligare visar för både ledning och medarbetare vad som är viktigt
och hur ett visst beteende påverkar organisationens effektivitet.
Styrkortsprocessen tar aldrig slut, vilket anses vara positivt. Det
medför att styrkortet är ständigt aktuellt.

Företaget har inte upplevt några negativa effekter av styrkortet i sig.
Negativa effekter kan däremot uppstå beroende på hur företaget
arbetar med styrkortet och hur dess budskap förs vidare. Det finns en
risk att måtten kan bli för många. Det minskar möjligheterna att aktivt
kunna arbeta med styrkortet och dess information. Ytterligare en risk
är att processens ständiga pågående kan ses som något negativt,
eftersom den aldrig tar slut. Men detta ser ledningen på EWAB
snarare som något positivt.

5.2.2 Medarbetarnas syn

Medarbetarna är fyra olika respondenter, med skilda arbetsuppgifter
såsom exempelvis inom konstruktionsprocessen, i produktionen och
med inköp. De har arbetat på företaget mellan fem och elva år.

Vilket syfte styrkortet, Columbus, har på EWAB beskrivs lite olika av
medarbetarna. Det beskrivs som ett mätverktyg. Kunskapen om vad
det avser mäta varierar dock några svarar att det är till för att dels
beskriva men även för att visa förbättringar och förändringar inom
verksamheten

Måtten som inkluderas i BSC benämns som både väldigt ytliga och
väldigt djupgående. De kan vara av ekonomisk karaktär men även
behandla kvalitet och trivsel.
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Med BSC anser medarbetarna att de ekonomiska måtten har kommit
fram mer, men att det är inte bara det finansiella som är i fokus.
Medvetandet har ökat bland de anställda om företagets vision och vad
den innebär. Det beror på att visionen blivit synligare men också
arbetats igenom på ett annat sätt än tidigare.

Columbus medför att medarbetarna får reda på vad som händer i
företaget på ett helt annat sätt än tidigare. Enligt en av respondenterna
speglar styrkortet framtiden bra då de kurvor som presenteras visar
vart företaget är på väg. En annan respondent menar tvärtom att
styrkortet speglar EWAB’s historiska verklighet, det vill säga i
efterhand. Det är bra att mäta om man vill förändras. Då Columbus
även innehåller ett förbättringssystem kan personalen påverka sin
arbetssituation menar en respondent.

Enligt medarbetarna kan måtten bli för många i ett styrkort. Idag finns
i styrkortet ganska många mått med luddiga, ytliga och kortfattade
beskrivningar som inte heller känns riktigt sanna. Ett exempel är
projektuppföljning, säger en av respondenterna. Ett projekt kan ha gått
dåligt ekonomiskt, men genererat mycket kunskap till företaget,
innebär detta att det är bra eller dåligt för helheten? Medarbetarna
upplever också att det tenderar att bli lite för mycket siffror och
kurvor. Kanske skulle Columbus kunna förbättras, om det vore mer
textbaserat.

Samtliga respondenter anser att om Columbus ska kunna ge något
krävs det också ansträngningar av individerna, som måste sätta sig in i
styrkortet. Det innebär till exempel att tavlan måste läsas av
regelbundet. En av respondenterna anser inte att styrkortet är optimalt
i informationshänseende eftersom viss information måste man även i
fortsättningen själv söka upp.

Den av respondenterna som är minst insatt i styrkortets funktion säger
också att det är bra att tavlan, det vill säga styrkortet, finns men att det
inte känns som det rör hans arbete direkt. Han skulle gärna se att
styrkortet var utformat mer specifikt för varje projekt. Då skulle det
vara möjligt att efter avslutat projekt få reda på hur bra eller dåligt
resultatet blev inom flera dimensioner.

Medarbetarna är eniga om att det mest intressanta för dem inom
styrkortet är måttet angående personalens trivsel. Mest för att det



37

berör dem personligen och att de själva har varit med i
enkätundersökningen, men också för att det är ett lätt mått att förstå
sig på. Det är också detta mått som givit upphov till mest förvåning
eftersom EWAB traditionellt sett sagt sig ha en god anda bland de
anställda. Med måttet uppmärksammades dock att trivseln inte gav så
höga värden som förväntades. Andra mått som uppmärksammas är
enligt medarbetarna antal order in och ut, Cash-Flow eller de mått som
uppmärksammar hur arbetet förflyter ute i produktionen.

Vissa typer av mått saknas dock i BSC. Framförallt finns idag en
fokusering kring de historiska måtten. Därför efterlyses också fler
framtida, förebyggande mått. De mått som ger signaler hur man kan
bli bättre, såsom exempelvis marknadsanalyser bör belysas. En del
mått skulle också kunna vidareutvecklas, som till exempel
kundnöjdhet eller projektgenomföring.

Medarbetarnas beteende har inte direkt förändrats sedan Columbus
började användas. Däremot kan det ha ändrats indirekt eftersom
styrkortet finns med i bakhuvudet och emellanåt ägnas det en tanke
vad gäller innebörd och verkan. Till exempel vid möte med kunder,
kan medarbetarna fundera på hur kunden upplever företaget.
Styrkortet uppmärksammades först efter att det använts ett tag. Då
medarbetarna uppmärksammar BSC gäller det mest övergripande och
helhetsmässigt. Det händer att de även jämför faktiskt utfall med de
uppsatta målen

Informationen om Columbus har skett stegvis och det har varit bra.
Mängden av information har också varit lagom enligt en av
respondenterna medan en annan anser att han inte alls fått tillräcklig
information. Den sistnämnde medarbetaren säger dock att detta kan
bero på att han inte tagit informationen till sig, eftersom han inte fann
den relevant. Respondenten säger att han egentligen inte tittar så
mycket på tavlan.

Medarbetarna eftersöker dock mer information nu när styrkortet
använts en tid. Detta eftersom de anställda nu har smält den första
informationen och har börjat förstå vad BSC går ut på och vad
Columbus innebär för dem i arbetet. Om medarbetare i högre grad
kände sig delaktiga, och bättre visste vad måtten betydde, så skulle
styrkortet också vara mer intressant.
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Medarbetarna på EWAB känner att de skulle få stöd av ledningen att
föra fram egna förslag till mått, om de hade några sådana. En av
respondenterna tycker det skulle vara intressant om styrkortet
poängterade tre eller fyra kritiska punkter. De skulle ange vad
företaget bör göra samt vad organisationen inte får göra, för att kunna
lyckas med visionen.

Avslutningsvis kan sägas att Columbus inte har påverkat personalens
ställning nämnvärt, utan finns där för att spegla vad som görs på
företaget.

5.3 Medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö

Medicinska kliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö består av fem
vårdavdelningar samt två mottagningar. Kliniken har 240 anställda,
varav 30 stycken är läkare. Medicinska kliniken har sedan 1997
använt Balanced Scorecard. Uppgifterna har lämnats av
klinikadministratören, en ekonom samt en avdelningsföreståndare.

Initiativet till att medicinkliniken började använda en styrkortsmodell,
kom från verksamhetschefen. Han ville utvärdera mer än enbart de
finansiella aspekterna av kliniken. En anledning till denna vilja är att
den ekonomiska informationen ofta ses som negativ. I samband med
en resa till USA kom verksamhetschefen i kontakt med Kaplan &
Nortons teorier. Benämningen styrkort är inte den enda termen som
används utan även BSC, BKA, Balanserad Kvalitetsanalys, Snurran
och Spindeln.

Inledningsvis koncentrerades arbetet till ett enklare visionsdokument.
För tillfället pågår dock en omorganisation på kliniken, där ett av
målen är att hela personalen skall få en ökad förståelse för styrkortet.
Varje avdelning inom kliniken har ett eget styrkort, som alla har sitt
ursprung i klinikens vision. Den lyder Från nöjda kunder till hängivna
fans. Visionen är framtagen av verksamhetschefen.

När styrkortet först kom var det framtaget av ledningen för den
medicinska kliniken. Numera har BSC dock blivit genomarbetat
underifrån, och är på så sätt mer förankrat i hela organisationen än
tidigare. Inledningsvis var det även endast en person som bestämde
vad som skulle mätas. Mätningen iscensattes sedan av någon annan.
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Denna arbetsfördelning har numera ändrats. Men ramen för
utformningen av de enskilda BSC kommer fortfarande uppifrån,
organisatoriskt sett.

Vision: Från nöjda kunder till hängivna fans
Perspektiv:

Ekonomi Process/
Produktivitet

Lärande/
Förnyelse

Kund/
Patient

Strategiska mål:
Balanserad Budget &
Mer avancerad vård,

större tillgänglighet utan
ökade kostnader

Utföra tjänster med
god kvalitet

God tillgänglighet
utan köer i

öppenvård & God
tillgänglighet per

telefon

Utföra mer
avancerade tjänster
& Utföra arbetet i
god arbetsmiljö

Exempel på nyckeltal:
Frekvens av

extrainkallad personal
Omvårdnadsfaktor,

Tid för avsluta
vårdtillfälle &

Läkemedel

Kundmätning Delaktighet, stress
& frekvens av

utvecklingssamtal

Figur 6: Medicinska klinikens styrkort106

Kliniken använder sig av fyra perspektiv, vilket följer av figuren ovan.
Perspektiven är Ekonomi, Process/Produktivitet, Lärande/Förnyelse
samt Kund/Patient. Med klinikens kunder förstås inte enbart patienter
utan också primärvården och kommuner. Exempel på kritiska
framgångsfaktorer, KFF, är ändamålsenliga lokaler samt kompetent
personal. Dagens KFF är ej färdigarbetade, men de finns hela tiden i
bakhuvudet hos våra respondenter. På grund av den omarbetning som
pågår av KFF visas de inte heller i figur 6.

Inom perspektiven Ekonomi respektive Lärande/Förnyelse finns det
nyckeltal som samtliga avdelningar måste använda. Avdelningarna får
sedan utöka antalet efter önskemål. Inom de två övriga perspektiven
får däremot avdelningarna helt enskilt besluta om vad som bör mätas
och också hur det bör ske. Framtagandet av nyckeltal leds av
avdelningsföreståndaren, i samråd med avdelningens personal.

På varje avdelning råder också delat ledarskap, som infördes 1993 och
innebär ett decentraliserat ekonomiskt ansvar. Ledarskapet delas
mellan en sjuksköterska, avdelningsföreståndaren, och den

                                          
106 Fritt efter uppgifter från I. Christensson, P. Samuelsson & M. Sundbrandt, 11 december 2000
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avdelningsansvarige överläkaren. Deras ansvarsfördelning
sinsemellan beror på vilka typer av kostnader som berörs.

Antalet nyckeltal som används i styrkorten skiftar. Det är många
nyckeltal som skulle vara bra att inkludera i styrkortet, säger
respondenterna. Samtidigt är de medvetna om faran med för stort
antal. Detta eftersom styrkortet då blir svårarbetat och tar för mycket
tid i anspråk jämfört med den nytta det större antalet mått genererar.
De framtagna nyckeltalen i det ekonomiska perspektivet används dock
hela tiden.

De ekonomiska nyckeltalen växte fram naturligt, eftersom det var
siffror som har tagits fram och använts tidigare. Budgeten delades
redan tidigare upp i olika kostnadsslag. Hur uppdelningen sker beror
på vem i det delade ledarskapet, antingen avdelningsföreståndaren
eller överläkaren, som är ansvarig för kostnaden. Prognoser görs
fortlöpande för alla kostnadsslag, och av dessa finns de viktigaste med
i BSC. Alla nyckeltal i styrkortet bygger på prognoser och för en
klinik är målet att alltid hålla budget.

I sjukvården uppkommer ett speciellt problem vad gäller
målsättningar. Medelvårdstid är ett mått som det är svårt att sätta ett
mål för. Det vill säga hur länge den genomsnittlige patienten skall
vårdas. På grund av problemen används därför detta mått endast som
en jämförelse mellan avdelningarna inom medicinska kliniken.

Alla mått på avdelningarna mäts och följs upp av
avdelningsföreståndaren tillsammans med antingen
klinikadministratören eller ekonomiansvarige på sjukhuset. Därefter
presenteras resultaten för avdelningens personal. I samråd med
medarbetarna diskuteras och analyseras sedan de eventuella avvikelser
som framkommit.

Personalens förståelse för måtten har ökat i och med användandet av
de styrkortsdiagram som används. På detta sätt blir helheten av
avdelningarnas verksamhet tydligare Uppföljningen av måtten i det
ekonomiska perspektivet sker varje månad. För måtten i de andra tre
perspektiven sker uppföljningen däremot endast varannan månad.

Respondenterna ser att diskussionerna om förändring och
kvalitetsarbete har ökat. De är däremot inte övertygade att detta är
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enbart tack vare användande av BSC. Däremot ger styrkortet en tydlig
ökning av delaktighetskänsla för personalen. Personalen har idag
större möjligheter att påverka vad i arbetsprocessen som bör betonas.

Ett exempel på en positiv effekt med styrkortet är det duschmått som
infördes på avdelning 10. Målet var att samtliga patienter skulle få
duschas var tredje dag, vilket ej var fallet i utgångsläget. Efter en tid
var målet uppnått. Därför kunde det tas bort från den regelbundna
mätningen. Vid de stickkontroller som avdelningsföreståndaren senare
har genomfört, har resultatet fortfarande varit godkänt. Nu finns på
samma avdelning ett annat mått, nu gällande tandborstning.

I och med den omorganisering som pågår har kliniken infört en
informationsvecka per avdelning. Under dessa fem dagar diskuteras
Balanced Scorecard samt även alla processer inom avdelningen.
Diskussioner förs även om vad som bör mätas, hur det bör mätas men
också varför. Dessa informationsveckor har tagits emot positivt av
personalen, som därmed har fått större förståelse och medvetenhet för
vad deras arbete innebär och medför.

Sett från de ekonomiska perspektiven har inte styrkortet medfört några
förändringar. Alla medarbetare arbetar lika effektivt som förut med att
försöka hålla budgeten. Detta kan bero på att ekonomin var ett viktigt
fokus redan före införandet av styrkortet, enligt respondenterna.

Den viktigaste fördelen med BSC på medicinska kliniken är den
medvetenhet som det medför ute i organisationen. All personal får en
ny överblick om vad som egentligen sker. Det är också bra att de goda
respektive dåliga sidorna på varje avdelning belyses, eftersom
åtgärder underlättas. Om avdelningsföreståndaren vet var brister finns
kan hon därmed lättare arbeta för en förändring inom det aktuella
området.

Före klinikens användning av det balanserade styrkortet fick alla
avdelningsföreståndare visserligen löpande ekonomisk information.
Den förmedlades dock sällan vidare ut på avdelningen, vilket görs
idag. Även om informationen hade kommit ut, är det inte troligt att
personalen skulle ha tagit någon större notis om den. Orsaken är att
den inte då var presenterad på samma tydliga sätt som den är idag med
BSC. Nu presenteras den alltid i relation till de mål som är uppsatta i
samråd med personalen vilket ge ökad åskådlighet.
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Negativa reaktioner på det balanserade styrkortet är att det ibland kan
vara svårt att finna de rätta måtten. Det är mycket som skulle behövas
mätas, men för många nyckeltal blir problematiskt. Dessutom ska
nyckeltalen vara kompatibla med klinikens vision för att kunna
appliceras inom styrkortet.

Respondenterna är slutligen eniga om att en användning och
tillämpning av BSC tar tid. Dock ger styrkortet på det hela taget fler
fördelar än nackdelar för den medicinska kliniken.
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6 På jakt efter svar…
För att underlätta läsningen upprepar vi nedan våra
forskningsfrågor:

♦  Medför BSC de förväntade effekterna, gällande;
♦  implementeringen av strategierna?
♦  balans mellan historiska-, nutids- och framtidsmått?
♦  ökad grad av måluppfyllelse?
♦  förbättrad kommunikation och information i

organisationen?

♦  Uppstår andra än de förväntade effekterna vid användning av BSC
i mindre organisationer?

♦  Skiljer sig effekterna åt i offentliga respektive privata
organisationer, och i så fall hur?

6.1 Jämförelse mellan förväntade och faktiska
effekter av ett BSC

Inledningsvis kan det konstateras att alla tre fallorganisationer har
implementerat BSC, dock med varierande grad. Järnforsen har ännu så
länge inte fullföljt implementeringen i hela organisationen.

På EWAB har styrkortet förts ut till de anställda via den tavla där
styrkortet åskådliggjorts, samt via den grundläggande information som
regelbundet framförs på möten. Hur väl förankrat BSC är bland
medarbetarna är mera osäkert. En del av medarbetarna vet klart och
bestämt vad BSC innebär och vad syftet med användningen är. Dessa
medarbetare är också de som tagit för sig mest av informationen som
getts. Å andra sidan finns det också medarbetare som inte alls har
visat intresse för information gällande BSC. De tar heller inte till sig
den information som ges, ej heller efterfrågar de informationen.

På Medicinska kliniken har implementeringen fortskridit längst av de
tre fallen. Avdelningarna inom kliniken har egna styrkort. Med ett
decentraliserat och delat ledarskap mellan avdelningsföreståndare och
läkare får BSC en relativt stor roll. Information om BSC sprids också
regelbundet inom kliniken. Nu senast under den kurs som hölls för
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alla avdelningar i samband med den omorganisation som kliniken
genomgår.

6.1.1 Implementering av strategier

Som har framgått tidigare i denna uppsats så är en viktig effekt av ett
BSC, enligt teorin, att det binder samman de strategiska och operativa
nivåerna i en organisation. Detta är också något man ser i de tre
fallorganisationer som ingår i vår studie. Inom alla tre fallen har ett
styrkort strukturerats utifrån den strategi och vision som
organisationen har. Därigenom har sedan olika mål och mått inom
varje perspektiv tagit form. Målen och måtten blir på detta vis
härledda från visionen överst, och gynnar organisationen att sträva åt
samma riktning. Även i Järnforsen där styrkortet ännu inte nått ut till
medarbetarna har styrkortets utformning skett från den visionen som
fanns innan. Visionen är ju också den under bearbetning för tillfället.

Nyckeltalen ska ha sitt ursprung hos de anställda, vad de ansett
värdefullt att mäta. I Järnforsen har inte medarbetarna varit med och
tagit fram de nya måtten. Men nyckeltalen bottnar inte i den operativa
nivån som de bör göra. Även om BSC inte etablerats fullt ut i
organisationen så styrs de olika grupperna inom Järnforsen ändock
efter dessa mått. Att måtten inte har förankring hos de anställda
betyder att en optimal effekt gällande den sammanknytning av den
strategiska respektive den operativa nivån inte kan nås.

I de övriga två organisationerna är det däremot mer tydligt att måtten
baseras på de anställdas synpunkter. På EWAB är det visserligen
endast ett fåtal av de anställda som har varit delaktiga i nyckeltalens
framtagande. Men på den medicinska kliniken förs täta diskussioner
huruvida måtten fortfarande är aktuella och om målen uppnåtts.
Därmed blir förankringen av måtten relativt påtaglig då BSC är något
som införts i det dagliga arbetet på respektive avdelning.

En sidoeffekt av att BSC är fungerande mellan operativt och
strategiskt är, som vi påpekade i referensramen, att budgeten får
minskad betydelse. I alla tre organisationerna är fortfarande budgeten
eller dess motsvarighet ett viktigt instrument. Däremot har
fokuseringen överlag gentemot det rent finansiella minskat, genom att
andra perspektiv också belyses. Budgeten är inte det enda verktyget
organisationen använder sig av, och belyses på så sätt mindre. Dock är
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det fortfarande ett verktyg av betydelse för både privata och offentliga
organisationer.

Kopplingen mellan de strategiska och de operativa nivåerna
underlättar utformningen av beslutsunderlag. Underlagen baseras på
det som framkommer som mål inom BSC. Besluten fattas därmed på
mer korrekta grunder än tidigare. Beslutsunderlagens betydelse för
våra tre fallorganisationer är stor. De fakta som kommer fram vid
uppföljning av de olika ingående måtten i BSC är vägledande för vilka
åtgärder respondenterna vidtar.

På Medicinska kliniken diskuteras uppföljningen av de olika måtten
med avdelningens medarbetare. På detta sätt är avdelningens
medarbetare i allra högsta grad med i besluten vad gäller åtgärder. På
EWAB och Järnforsen är medarbetarna däremot inte lika involverade i
beslutsprocesserna. Styrkortet har i detta avseende, till skillnad från
kliniken, inte förts ned till medarbetarnas nivå ännu. På dessa två
fungerar än så länge endast styrkortet centralt och inte ute per
avdelning eller funktion.

Styrkortet är emellertid ett tydligt hjälpmedel för ledningen i både
Järnforsen och EWAB när det gäller att se vilka åtgärder som behöver
utföras. Uppföljningen av BSC leder till att beslut fattas med en
bredare bas än innan. Bredare eftersom även de icke-finansiella
perspektiven får uppmärksamhet. Beslutsunderlaget borde på detta sätt
bli mer korrekt och bana väg för bättre beslut än tidigare inom alla tre
av våra fallorganisationer.

6.1.2 Tidsbalans

Med BSC är ju som bekant intentionen att fokus ska minska på de
traditionella historiska måtten. Istället ska det öka på de övriga
perspektiven, vilka representerar framtid och nutid. I de tre olika
organisationerna återfinns alla de tre tidsdimensionerna inom
styrkorten. Däremot tenderar fortfarande de historiska måtten att i
slutändan vara mest betydelsefulla i våra fallorganisationer. De flesta
organisationer idag, oavsett privata eller offentliga, har ju något
finansiellt mål att arbeta mot.

Genom att processerna har uppmärksammats i högre grad så ska
Järnforsen få större insikt i var de anställda behövs i organisationen. I
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Järnforsen är detta av speciell betydelse eftersom företaget är beläget i
en bygd där arbetskraft är eftertraktad och också svår att få tag i.
Därför är det viktigt att företagets anställda också används på ett
optimalt sätt. Därmed kan arbetskraften tas till vara och full
sysselsättning råda inom företaget.

Processfokuseringen har inom Järnforsen också inneburit att
medarbetarna i högre grad än innan får medverka i den
omorganisation produktionen ska genomgå. I företaget möts ledningen
av lite förståelse vad gäller olika mått och mål. Med att involvera
medarbetarna hoppas Järnforsen på att öka medvetenheten hos
medarbetarna varför deras engagemang är viktigt. Ledningen vill visa
en mjukare framtoning än vad som annars hade varit fallet. Detta
gynnar ju också besluten i organisationen genom att ledningen nu kan
få en större förståelse för hur medarbetarna uppfattar vissa åtgärder.
Det kan också få ledningen att inse hur de anställda skulle vilja att
vissa saker vore. Det breddar med andra ord kunskapen hos alla inom
Järnforsen, såväl ledning som medarbetare.

På Järnforsen är de historiska och nutidsmåtten flest. Perspektivet
sortiment får inte lika stort utrymme som de övriga vad gäller
nyckeltalen som används. På så sätt saknas framtidsmåtten vilket gör
balansen mellan de olika tidsdimensionerna i Järnforsen något
haltande.

På Medicinska kliniken har också processerna uppmärksammats mer
och gett ny information. Det har vid fokuseringen av processer
kommit fram att de inte fungerar tillfredsställande. Däremot kan det
inte sägas att några nya processer identifierats med hjälp av BSC. Då
de ekonomiska måtten alltid traditionellt sett har följts upp frekvent på
kliniken har dessa mått i stort ej medfört någon förändring då de
innefattas av BSC. De övriga måtten har dock med BSC fått en större
betydelse. Numer poängteras hur kunder och processer följs upp,
vilket leder till ett större samband för klinikens medarbetare.

Balansen mellan klinikens olika perspektiv får anses vara god. Alla
tidsdimensionerna finns representerade och används också genom de
nyckeltal som finns definierade. De finansiella måtten är redan
välkända inom organisationen och har alltid mätts. Däremot har de
andra perspektiven fått en större andel av fokus nu jämfört med förut.
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Det är också dessa som medarbetarna har ansett innehålla mer relevant
information.

Hos EWAB har de icke-finansiella perspektiven gett en bättre bild av
företaget för både medarbetarna och för ledningen. Det bör dock
påpekas att det inom nyskapandeperspektivet inte finns till 100 %
fungerande mått ännu. Det kan vara ett skäl till varför medarbetarna
på EWAB tycker att de historiska uppgifterna inom BSC's alla
perspektiv fortfarande dominerar, och de saknar på så sätt mått inom
de övriga tidsdimensionerna. Speciellt framtidsmåtten lyser med sin
frånvaro enligt medarbetarna. Hos EWAB blir de mest betydelsefulla
måtten för de anställda det de själva lätt kan identifiera sig med,
nämligen trivselmåttet. Sett ur deras synvinkel blir styrkortet inte
balanserat eftersom finansiella mått tycks vara för många. Samtidigt är
de måtten som är i nära relation med medarbetarnas arbete
eftertraktade.

Genom att processerna uppmärksammas mer i och med att de tre
organisationerna använder BSC, lyckas de också bättre med det
finansiella respektive kundperspektivet. Att processerna fungerar på
rätt sätt är vitalt för ett gott finansiellt resultat. Bra processer borgar
för att kunder kan få sina behov tillgodosedda. Om kunder blir nöjda
då tenderar försäljningen att öka och därmed kan också det finansiella
resultatet bli bättre.

6.1.3 Grad av måluppfyllelse

Graden av måluppfyllelse har markant ökat genom den målkongruens
BSC har visat sig ha i de tre organisationerna. Genom styrkortet blir
alla medarbetare i högre grad medvetna om vad som krävs för att nå
de mål organisationen satt upp.

På Medicinska kliniken får avdelningarna själva sätta upp mål inom
de flesta perspektiv. De deltar också i uppföljningen av de olika
måtten och får möjlighet att diskutera varför det ser ut som det gör. Då
det dessutom hela tiden poängteras att BSC är ett användbart verktyg
och där informationen kring dess syfte återkommer, medverkar det till
medarbetarnas kunskap om styrkortet. När de anställda har vetskap
om kortets innebörd, samt deltar aktivt i uppföljning och formulering
av mått och deras mål får detta följden att målkongruensen blir större.
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Inom klinikens avdelningar finns tydliga exempel på mått som
uppmärksammats av medarbetare. De har sedan utsatts för mätning
och resultaten varit nedslående. Detta har lett till åtgärder, som har
följts av vidare mätning och uppföljning. Efter ett tag har måttet tagits
bort eftersom målet har blivit uppfyllt. På detta sätt ser samtliga
medarbetare vad uppföljning och mätning leder till; att de uppsatta
målen faktiskt kan nås.

Målkongruensen och den påföljande måluppfyllelsegraden varierar
mellan de olika organisationerna. Ett tydligt samband kan ses mellan
grad av implementering och grad av måluppfyllelse. På Järnforsen,
där personalen informerats minst av de tre fallen, är också
målkongruensen som lägst eftersom medarbetarna inte har kunskap
om varför egentligen måtten finns. Att sätta upp målen för de olika
måtten medverkar de som bekant till. Däremot medverkar de inte i
processen att ta fram nya nyckeltal, nu när BSC omarbetas. På detta
sätt minskar också möjligheten att erhålla en målkongruens, och
därmed också måluppfyllelse.

Förekomsten av målstyrda grupper på Järnforsen är inte ett resultat av
BSC. Däremot medför BSC att måtten som används är mer adekvat
utformade än innan. Detta kan möjligtvis medföra att
måluppfyllelsegraden har ökat något, eftersom måtten grundas på de
förutsättningar Järnforsen har.

På EWAB har inte heller medarbetarna i så stor utsträckning varit med
om framtagandet av nyckeltalen. Måtten har också förändrats sedan
det ursprungliga styrkortet. Målkongruensen är dock större här än på
Järnforsen, eftersom här finns BSC utfört inom organisationen. Den är
dock mindre på EWAB än på Medicinska kliniken. Måtten finns
visserligen ute hos medarbetarna på EWAB men information saknas
om vad BSC innebär av de anställda. Om denna information fanns
skulle också medarbetarna veta mer om varför vissa saker mäts och
andra inte.

Detta visar sig tydligt också i den repetition medarbetarna efterfrågar
om vad BSC innebär för EWAB. På så sätt skulle en diskussion kunna
komma igång, och medarbetarnas synpunkter och förslag kunde
läggas fram.
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Alla tre organisationerna har tydliga double-loop processer, eftersom
målen förändras och inte är statiska. Strategierna uppdateras och
baseras på den information som styrkortet ger.

6.1.4 Kommunikation och information

Enligt våra respondenter är den viktigaste effekten av ett BSC att
styrkortet medför en ökad medvetenhet hos användarna. De menar att
BSC sammankopplar alla de aspekter som organisationen arbetar med.
Styrkortet visar på hur de olika delarna tillsammans bringar fram
organisationens resultat och hur visionerna uppfylls på bästa sätt.

För att BSC skall få bästa effekt är det viktigt att de anställda får
möjlighet att delta i framtagningsprocessen. Detta visar sig då
personalens olika grad av intresse undersökts hos våra
fallorganisationer. I Järnforsens fall saknas i princip intresse från
personalen. Detta kan förklaras av att personalen inte har varit med i
framtagningsprocessen, de har knappt blivit informerade om
styrkortet.

Det är alltså av vikt att de anställda framgent och regelbundet får
information om styrkortet och dess funktion. Så är idag inte fallet i
alla tre organisationerna.

På EWAB visar personalen ett skiftande intresse för styrkortet. Inte
heller i denna organisation har medarbetarna varit med i
framtagningsprocessen av styrkortet. Regelbundet hålls dock möten
där styrkortets mått förklaras ett åt gången, så personalen är medveten
om att styrkortet existerar. Personalens intresse kan sägas vara
beroende av hur mycket den enskilda personen anser att styrkortet
påverkar sitt eget arbete. Även här finns intresse för mer information.
Ökad information skulle gynna den informationseffekt BSC kan
åstadkomma.

När medarbetare inte förstår vad ett balanserat styrkort är eller vad det
har för verkan, är det också svårt att ha BSC som ett hjälpmedel eller
verktyg gällande kommunikation och information.

På medicinkliniken har personalen medverkat i framtagningen av
styrkortet. Det kan också sägas vara anledningen till att de flesta av
medarbetarna är engagerade i styrkortet och förstår dess
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användningsområden. Majoriteten av personalen på kliniken är
införstådda med vad BSC betyder och hur det verkar på deras egen
avdelning. Inom klinikens organisation är avståndet litet mellan den
betydelse styrkortet har för medarbetarna å ena sidan och för
ledningen å andra sidan. BSC är således ett nära verktyg som
personalen vet vad det innebär och på så sätt underlättar BSC
kommunikationen av vissa mått genom organisationen.

I samtliga av de organisationer som vi har undersökt förmedlas
information från styrkortet ut i organisationen, fast i varierande
mängd. Betydelsen och nyttan av ett styrkort påverkas starkt av hur
väl förankrat det är ute i organisationen. Personalens intresse och
förståelse är stor på medicinkliniken. Den är lägre hos EWAB, för att
sedan vara i det närmaste obefintlig i Järnforsen. Detta har sitt troliga
ursprung i den grundläggande information som förmedlats inom
Medicinska kliniken.

6.2 Ytterligare effekter av BSC

Vår undersökning visar vissa tendenser till att även andra än
förväntade effekter uppstår vid en implementering av BSC. På
Järnforsen hade budgetprocessen underlättats vid införandet av
styrkortet. Budgeten visar sig nu oftare också vara med verkligheten
överensstämmande. Intervjuerna med personer inom EWAB kan
varken bekräfta eller förneka dessa påståenden, eftersom företaget inte
använder sig av budgets. På Medicinska kliniken har dock ingen
förändring skett rörande budgetprocessen eller budgetens utfall sedan
införandet av styrkortet.

Anledningen till att inga förändringar syns rörande klinikens
ekonomiska prognoser eller budgets kan vara den tidigare
uppföljningen av de finansiella måtten. Dagens uppföljningar sker i
stort sett på samma sätt och av samma mått som innan, varför inga
förändringar kan utläsas enbart på grund av användning av BSC.

Av detta kan utläsas att styrkortet kan medföra en förenklad
budgetprocess. Organisationen gör bland annat grundligare
omvärldsanalyser, vilket torde underlätta prognosarbetet. Dock kan
det fastställas att då organisationen redan innan implementeringen av
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styrkort hade en grundlig budgetprocess, blir denna inte nödvändigtvis
mer effektiv med hjälp av styrkortet.

6.3 Skillnad mellan offentliga och privata
organisationer

Från vår undersökning går det inte att dra några klara slutsatser om
effekterna skiljer sig åt i offentliga respektive privata verksamheter.
Detta då graden av implementering skiljer sig åt i de olika fallen.
Därför kan de skillnader som observerats ej med säkerhet kunna sägas
härröra från organisationens typ. Dessutom har de anställda i olika
stor grad medverkat i utformningen av styrkorten. Därför kan inte
heller de anställdas engagemang med säkerhet förklaras av
organisationens verksamhet.

Att den Medicinska kliniken har det mest välimplementerade
styrkortet av våra tre fallorganisationer kan ha flera förklaringar. Det
torde dock bero mer på hur ledningen valt att poängtera och framhäva
BSC än på att det just är en offentlig organisation.
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7 Slutsats
Syftet med uppsatsen är att identifiera de kriterier som krävs för att
effekterna av Balanced Scorecard skall kunna utvärderas.

Genom våra fallorganisationer har vi märkt betydelsen av den
information som föregås då balanserade styrkort ska användas. I
teorierna uppmärksammas i hög grad den informationseffekt som BSC
ska medföra. Däremot ges informationen om Balanced Scorecard
underordnad betydelse.

Det är viktigt att information om vad BSC innebär och varför det ska
användas strömmar ut i organisationen. Framför allt bör informationen
anpassas till de individer som ska beröras utav användningen,
eftersom BSC annars inte är det värdefulla verktyg och hjälpmedel
som det ska vara. I de verksamheter vi undersökt har betonas och
understryks informationen som styrkortet förmedlar. Däremot finns
det bara signaler på Medicinska kliniken om att kunskapen vad gäller
själva styrkortets funktion förmedlas.

Hos EWAB har information om BSC som helhet endast förmedlats ut
i organisationen i när det infördes. Sedan har inget organiserat tillfälle
funnits. Detta medför svårigheter i vissa fall för medarbetarna att
känna intresse för styrkortet. Detta eftersom de glömt bort viss
information som gavs i början av tillämpningen. Därför är det viktigt
att information om BSC kommer regelbundet och att det aldrig upphör
utan sker framgent. Liksom det poängterats i teorierna om att ett
balanserat styrkort aldrig blir färdigt så borde inte heller
informationen kunna ses som avslutad.

Om effekter ska kunna utvärderas och synliggöras så är det viktigt att
också medarbetarna förstår varför BSC är viktigt att fokusera på även
för dem. Förståelse för varför aktuella mått används, vilket syfte de
har för verksamheten samt vad ledningens motiv med BSC är. Genom
informationen ökas förankringen av styrkortet bland medarbetarna,
Effekterna kan på så sätt bli mer tydliga och utvärdering kan därefter
ske.
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Viktigt är vidare att BSC förs ned på lägsta möjliga nivå i
organisationen. Vi har sett genom vår utförda studie att då det ska bli
begripligt för medarbetarna bör BSC finnas så nära den enskilde
anställde så långt det går. Med en närhet till den operativa nivån blir
det också lättare för styrkortet att fungera som länk mellan de
strategiska och operativa nivåerna i verksamheten.

Genom att Medicinska kliniken har fört ned de olika aktuella måtten
och strategier på avdelningsnivå har medarbetarna erhållit en större
förståelse och högre engagemang. Personalen på klinikens avdelningar
deltar också i de avvikelsediskussioner som följer utav utvärderingar.
På detta sätt uppmärksammas medarbetarna på de effekter olika mått
ger.

Arbetet med uppföljning och utvärdering kan också bli mer kvalitativt
om medarbetarna i större utsträckning än tidigare tillåts medverka i
arbetet. Om de görs delaktiga i högre grad än tidigare är chanserna
större att även fler effekter kan bli synliga och också följaktligen kan
utvärderas. De anställda torde vidare se verksamhetens helhet bättre
på så vis, men även förtydliga helheten av BSC. Med en klarare bild
utav BSC och dess funktion borde också effekterna utav BSC synas
bättre.

Mer frekvent uppdatering av vissa mått kan också medföra att effekter
kan utvärderas lättare. Exempel är på Medicinska kliniken i Eksjö där
de finansiella måtten vilka följs upp månadsvis inte har gett några
vidare effekter. Däremot har uppföljning av de icke-finansiella måtten
visat på andra effekter än tidigare. De icke-finansiella utvärderas dock
inte lika ofta utan enbart varannan månad.

Vi frågar oss därför om det inte vore relevant, i syfte att kunna se
ytterligare effekter av ett BSC, att utöka uppföljning och utvärdering
av dessa mått. En utökad uppföljning skulle kunna leda till att effekter
tidigare görs synliga och uppmärksammas. Naturligtvis bör även
alternativkostnaden av att genomföra utvärderingar oftare av dessa
mått tas i beaktande.
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Bilaga 1

Underlag för intervjuer med personer som varit med
i framtagandet av BSC

� Varför började styrkortet användas

� Hur utvecklat är användandet av styrkortet

� Vad vill ledningen uppnå med styrkortet

� Hur ser styrkortet ut
o Vilken vision finns

� Framtagen av vilka
o Vilka perspektiv

� Hur många
� Varför valdes just dessa
� Framtagna av vilka

o Vilka KFF
� Varför valdes just dessa
� Framtagna av vilka

o Vilka nyckeltal
� Hur många
� Varför valdes just dessa
� Hur mäts de
� Framtagna av vilka

� Hur formuleras mål
o Hur ofta
o Av vem
o Vilket ansvar får respektive avdelningsansvariga eller övriga

mellanchefer eller anställda

� Hur följs målen upp
o Hur ofta
o Av vem

� Hur används måluppföljningen
o Hur behandlas informationen



o Hur behandlas avvikelser
o Används styrkortet till utvärdering av personalen eller

avdelningsansvariga eller dylikt.
o Finns det något belöningssystem kopplat till styrkortet

� Hur har den övriga personalen informerats om styrkortet

� Har implementeringen inneburit förändringar i personalens arbete

� Hur redovisas resultaten av mätningarna för den övriga personalen

� Vilka reaktioner har de anställda visat



Bilaga 2

Underlag för intervjuer med medarbetare

� Hur har företaget informerat om att ett styrkort har börjat användas

� Betonas styrkortet från företagsledningen

� Vilken bild finns av företagets:

o Vision
o Mål
o Kunder
o Processer
o Finansiella ställning

� Har denna bild förändrats

� Finns det en samman koppling mellan den enskildes arbetsuppgifter
och resten av företaget

� Hur stor tillhörighet känner den enskilde med företaget

� Den information som företagsledningen ger idag, hur är den jämfört
med före BSC


